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Pracownicy koncernu 
ENERGA protestowali
4 października przed siedzibą firmy i na ulicach
Torunia protestowali pracownicy koncernu 
ENERGA. Domagali się utrzymania dotychcza-
sowych miejsc pracy, poważnego traktowania 
przez kierownictwo podpisanych umów 
społecznych, a także zakończenia „wiecznej 
restrukturyzacji”.

Zwycięstwo związkowców 
i pracodawców
W październiku weszła w życie nowelizacja 
ustawy o VAT, wprowadzająca odwrócone na-
liczanie tego podatku w obrocie większością 
wyrobów stalowych. O takie rozwiązanie od 
ponad roku zabiegali pracodawcy hutnictwa, 
wspierani przez związkowców z „Solidarno-
ści”. Zmiana przepisów ma wyeliminować 
szarą strefę. Po wejściu w życie nowych 
przepisów prezes Hutniczej Izby Przemysło-
wo-Handlowej przekazał przewodniczącemu 
śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” szklaną 
statuetkę, na której znalazł się napis: „W po-
dziękowaniu za zwalczanie nielegalnego 
procederu wyłudzania VAT w branży stalowej 
i zapewnienie ochrony uczciwym przedsię-
biorcom”. Pod tymi słowami podpisali się 
też prezesi m.in. ArcelorMittal Poland, Celsa 
Group i Celsa Huta Ostrowiec.

„Solidarność” w PAP
W Polskiej Agencji Prasowej powstała organi-
zacja zakładowa NSZZ „Solidarność”. Z inicja-
tywą założenia związku wyszli dziennikarze 
pracujący w regionalnych ośrodkach PAP, ale 
do organizacji przystępują też stopniowo 
dziennikarze z centrali agencji w Warszawie. 
„Solidarność” z PAP ma już za sobą pierwszy 
sukces – udane negocjacje z zarządem 
agencji, który ogłosił zamiar wypowiedzenia 
układu zbiorowego i ograniczenia niektórych 
świadczeń pracowniczych. NSZZ „Solidarność” 
w PAP zrzesza już ponad 40 dziennikarzy.

Gorzej o Sejmie, lepiej 
o „Solidarności”
Aż 71 proc. respondentów CBOS źle ocenia 
pracę Sejmu. W porównaniu z wrześniem 
liczba negatywnych ocen zwiększyła się o 6 
pkt. Z kolei pozytywnie o działaniach „S” 
wypowiada się 35 proc., co stanowi wzrost 
o 2 pkt. Jak podaje portal wp.pl, w dalszym 
ciągu duża część ankietowanych nie ma opinii 
na temat działalności związków zawodo-
wych. Badanie przeprowadzono w dniach 3-9 
października.

ADO wypłaci odszkodowanie
Zwolniona z fabryki firanek za wywieszenie
flagi „Solidarności” kobieta nie wróci do
pracy. Szwaczka otrzyma za to od pracodaw-
cy półroczne zadośćuczynienie. Pod koniec 
marca br. Michael Schroeiber, wiceprezes 
fabryki ADO w Legnickiej Specjalnej Strefie
Ekonomicznej, zwolnił kobietę za to, że 
wywiesiła na bramie flagę „Solidarności”.
Nie przeszkodził mu w tym fakt, że szwaczka 
jest wiceprzewodniczącą zakładowej 
organizacji NSZZ „Solidarność” i w związku 
z tym podlegała prawnej ochronie. Kobieta 
pozwała pracodawcę do sądu. Domagała 
się przywrócenia do pracy. Wspierała ją 

w tym „Solidarność”, która pod zakładem 
urządziła kilka pikiet, a także zgłosiła sprawę 
do prokuratury.

Lektury bez cenzury
„Solidarność” oświatowa podejmuje działania 
w obronie zapisów Karty nauczyciela. Struktu-
ry Związku w regionach będą występowały 
do parlamentarzystów o głosowanie przeciw 
ustawie zmieniającej Kartę nauczyciela. Rada 
SKOiW apeluje, aby podobne stanowiska 
do posłów i senatorów kierowali wszyscy 
nauczyciele. Rada nie wyklucza zaostrzenia 
form protestu, jeśli rząd nie wycofa projektu 
niekorzystnych zmian. Sekcja Krajowa 
ogłosiła Inicjatywę Społeczną „Lektury bez 
cenzury” promującą klasyczne dzieła polskiej 
literatury, jak „Pan Tadeusz”, „Trylogia”, 
„Konrad Wallenrod”, rugowane z kanonu 
lektur szkolnych. Inicjatywa jest skierowana 
do wszystkich osób, które są świadome 
niezwykle szkodliwych działań dla kształcenia 
i wychowania młodzieży realizowanych przez 
MEN jako konsekwencji zmiany podstawy 
programowej kształcenia ogólnego.

László Kövér w Gdańsku

Nie żyje Tadeusz Mazowiecki

Manifestacja i podpisy
Podsumowanie wrześniowego protestu, akcja 
zbierania podpisów pod petycją o skrócenie 
kadencji Sejmu oraz przygotowania do wy-
borów na nową kadencję – to główne tematy 
posiedzenia Zarządu Regionu Gdańskiego 7 
października. Przewodniczący ZRG Krzysztof 
Dośla podziękował wszystkim, którzy wzięli 
udział w związkowej akcji w Warszawie. 
– Szczególne podziękowanie należy się 
stoczniowcom ze Stoczni Gdańsk, którzy przez 
cztery dni, w trudnych warunkach, prote-
stowali w miasteczku namiotowym – mówił 
szef gdańskiej „Solidarności”. Podkreślił on 
również dużą mobilizację, jaką wykazały się 
terenowe struktury Zarządu Regionu, przede 
wszystkim oddziały Starogard Gd., Malbork, 
Chojnice oraz Kościerzyna. – Obecnie najważ-
niejszym działaniem naszego Związku jest 
akcja zbierania podpisów pod petycją o skró-
cenie kadencji Sejmu. Na listach poparcia po-
winni podpisać się nie tylko nasi członkowie, 
ale wszyscy, którzy chcą jak najszybszego 
odsunięcia od władzy obecnej ekipy rządzącej 
– mówił przewodniczący gdańskiej „S”. 
Oprócz zbierania podpisów pod petycją prze-
widziane są akcje protestacyjne na poziomie 
regionów. Uczestnicy posiedzenia ZRG przyjęli 
uchwałę o zorganizowaniu manifestacji regio-
nalnej wspólnie z przedstawicielami innych 
organizacji i central związkowych

Prawo pracy tylko na 
papierze?
Już 4,7 tys. wykroczeń przeciwko prawu pra-
cy ujawnił w tym roku Okręgowy Inspektorat 
Pracy w Gdańsku. Do początku paździer-
nika OIP ukarał 890 pracodawców karami 
finansowymi na sumę ponad miliona złotych.
Wszystko wskazuje więc na to, że w tym roku 
liczba wykrytych przez gdańską inspekcję pra-
cy nieprawidłowości dotyczących zatrudnienia 
i warunków pracy będzie większa niż w 2012 
r. Wówczas było to 6,6 tys. ujawnionych wy-
kroczeń, które skutkowały 1,2 tys. mandatów 
na łączną kwotę 1,5 mln zł.

Nauczyciele idą do polityków

3 października gród nad Motławą odwiedził 
przebywający z kilkudniową wizytą w Polsce 
przewodniczący węgierskiego Zgromadzenia 
Narodowego László Kövér. Szef parlamentu 
Węgier oddał hołd stoczniowcom zamor-
dowanym w grudniu 1970 r. W programie 
wizyty było m.in. złożenie kwiatów pod 
pomnikiem Poległych Stoczniowców i zwie-
dzanie wystawy „Drogi do Wolności”.

„S” skarży do trybunału
NSZZ „Solidarność” przesłał skargę do Try-
bunału Konstytucyjnego na zapis nowelizacji 
kodeksu pracy, wydłużający z 4 do 12 miesię-
cy okres rozliczeniowy czasu pracy. Wniosek 
dotyczy zbadania zgodności nowelizacji 
kodeksu pracy z Konwencją Międzynarodowej 
Organizacji Pracy nr 135, dotyczącej ochrony 
przedstawicieli pracowników w przedsiębior-
stwach i przyznania im ułatwień.

Będzie strajk w TVP

Podczas spotkania 16 października 
w gdańskiej siedzibie NSZZ „Solidarność” 
pomorscy liderzy NSZZ „S”, OPZZ i Forum 
Związków Zawodowych postanowili zwołać 
na 9 listopada wielotysięczną manifestację 
w Gdańsku. Przewiduje się, że w manifestacji 
weźmie udział około 5 tys. związkowców. 
– Na przestrzeni paru lat liczba osób 
egzystujących poniżej poziomu ubóstwa 
wzrosła z 7 do 9 procent. Sygnalizujemy cały 
szereg niezwykle poważnych problemów 
społecznych, jak choćby fakt, że nawet nie 
co piąty zarejestrowany w urzędzie pracy ma 
prawo do jakiegokolwiek zasiłku. Sytuacja 
materialna emerytów pogarsza się z roku 
na rok. Po manipulacjach przy kodeksie 
pracy sytuacja pracownicza pogorszyła się. 
Mamy do czynienia z prawdziwym exodusem 
ludzi młodych. Jedyną szansą dla nich jest 
wyjazd za granicę. Pomorze, jak cała Polska, 
nie jest oazą dobrobytu i „zieloną wyspą”. 
Zaprzepaszczane są kolejne szans na rozwój 
Pomorza – mówił Krzysztof Dośla, przewod-
niczący gdańskiej „S”. 

Związkowcy z NSZZ „S” 
pamiętają o swoim kapelanie
19 października, w rocznicę męczeńskiej 
śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki, w koście-
le pw. św. Stanisława Kostki w Warszawie od-

Będzie strajk pracowników Telewizji Polskiej. 
72 proc. uczestników referendum przepro-
wadzonego we wrześniu i październiku 
w telewizji publicznej opowiedziało się za 
taką formą protestu. W głosowaniu wzięło 
udział 51 proc. z blisko 3,5 tys. pracowników 
TVP Głównym powodem protestu są plany 
kierownictwa telewizji o przeniesieniu ok. 
600 etatowych pracowników TVP do firmy ze-
wnętrznej. Dotyczyć to ma przede wszystkim 
charakteryzatorów, dziennikarzy, grafików
i montażystów.

28 października nad ranem w wieku 86 
lat zmarł Tadeusz Mazowiecki. W 1981 r. 
i 1989 r. pełnił funkcję redaktora naczelnego 
„Tygodnika Solidarność”. W 1989 r. uczestni-
czył w obradach Okrągłego Stołu. Po upadku 
komunizmu, od sierpnia 1989 do grudnia 
1990, był pierwszym niekomunistycznym 
szefem rządu po 1944 r. Założyciel i redaktor 
naczelny miesięcznika „Więź”, współtwórca 
i przewodniczący Unii Demokratycznej i Unii 
Wolności, od 2010 r. doradca prezydenta 
RP ds. polityki krajowej i międzynarodowej, 
Kawaler Orderu Orła Białego i papieskiego 
Orderu św. Grzegorza.

– Chcemy uświadomić posłom, że nie 
wystarczy mówić o szacunku dla nauczy-
cieli w czasie uroczystości z okazji Dnia 
Nauczyciela. Trzeba jeszcze pamiętać o tym 
w czasie głosowań sejmowych i nie podnosić 
ręki, gdy wprowadzane są zmiany uderzające 
w polską oświatę – mówił Wojciech Książek, 
przewodniczący oświatowej „S” w czasie 
konferencji prasowej, która odbyła się 14 
października przed budynkiem „Solidarno-
ści” w Gdańsku. Związkowcy z oświatowej 
„Solidarności” sprzeciwiają się działaniom 
niszczącym system kształcenia i wychowania, 
likwidacji placówek oświatowych, zwolnie-
niom pracowników, obniżaniu rangi zawodu 
nauczycieli oraz wprowadzaniu w szkołach 
nadmiernej biurokracji. Po krótkiej konferencji 
przedstawiciele sekcji udali się do zarządów 
wojewódzkich partii, aby przekazać petycję, 
w której między innymi znalazła się opinia 
Związku dotycząca propozycji zmian w Karcie 
nauczyciela. 

„S”, OPZZ, FZZ: Wychodzimy 
na ulice Gdańska!
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W numerze między innymi:
Rozmowa z prof. MARKIEM LATOSZKIEM, socjologiem z Gdań-
skiego Uniwersytetu Medycznego i Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły 
Wyższej, członkiem NSZZ „Solidarność” od 1980 r.

Nie zmarnować energii, str. 8

KAROLINA RYDZEWSKA za to, że jako przewodnicząca „Soli-
darności” w Igloporcie w Gdyni nie bała się ostro domagać od 
pracodawcy poprawy warunków pracy i płacy zatrudnionych, 
doświadczyła szykan, a nawet próbowano ją w podstępny spo-
sób zwolnić. Stanęli jednak za nią murem ludzie, którzy wierzą 
w swoją przewodniczącą. 

Przyszłość jest w nas, młodych, str. 9

Rozmowa ze STEFANEM GAWROŃSKIM, przewodniczącym 
Regionalnej Komisji Wyborczej

Wybory czas zacząć, str. 11

NSZZ „Solidarność” prowadzi akcję zbierania podpisów pod pe-
tycją o skrócenie kadencji Sejmu. Przywróćmy prawo obywateli 
do decydowania o najważniejszych dla nas sprawach. Nie dajmy 
się oszukiwać kolejnymi pustymi obietnicami.

Zaprzepaszczone szanse – 
niespełnione obietnice. str. 12

ks. Jerzego, o godną pracę dla mieszkańców 
Gdyni, szczególnie tych, którzy w ostatnim 
czasie stracili zatrudnienie. Mszę popro-
wadził ks. prałat Sławomir Decowski, 
archidiecezjalny duszpasterz ludzi pracy. 
W pielgrzymce, jak co roku, wzięli udział 
mieszkańcy Gdyni, członkowie tamtejszych 
organizacji NSZZ „Solidarność”, związkowe 
poczty sztandarowe.

Dzień Nauczyciela 
na Ołowiance
W piątkowy wieczór 18 października ponad 
100 gdańskich związkowców uczestniczy-
ło w uroczystym spotkaniu z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej w restauracji Ołowianka 
– pięknie położonej nad brzegiem Motławy. 
Uroczystość uświetnili swoim udziałem za-
proszeni goście – poprzedni przewodniczący 
solidarnościowej gdańskiej komisji oświaty: 
Zofia Kuropatwińska, Krzysztof Koszla-
ga, Elżbieta Grabarek-Bartoszewicz oraz 
specjalny gość – przewodniczący Zarządu 
Regionu Gdańskiego NSZZ „S” Krzysztof Do-
śla, który składając okolicznościowe życzenia, 
dziękował gdańskiej Komisji Międzyzakłado-
wej oświaty za „dobrą związkową robotę”, 
za aktywny udział w akcjach Związku, za 
solidarność z innymi branżami.

Dzień Edukacji Narodowej 
w Wąglikowicach

Karta nauczyciela. Szkolenie 
dla gdyńskich nauczycieli
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidar-
ność” Pracowników Oświaty i Wychowania 
w Gdyni w dniach 19-20 października zor-
ganizowała szkolenie wyjazdowe w Jastrzę-
biej Górze z zakresu ordynacji wyborczej oraz 
zmian w ustawie Karta nauczyciela.
Szkolenie z procedur wyborczych przepro-
wadził Tomasz Gryczan, prawnik z Regionu 
Gdańskiego NSZZ „S”. Marzena Korzeniew-
ska z Komisji Międzyzakładowej POiW NSZZ 
„S” w Gdyni przedstawiła projekt zmian 
w Karcie nauczyciela proponowanych przez 
MEN oraz przeprowadziła analizę propozycji 
w tym akcie prawnym istotnym dla nauczy-
cieli i ich negatywnych skutków. W szkoleniu 
licznie (50 osób) uczestniczyli członkowie Ko-
misji Międzyzakładowej oraz przewodniczący 
kół „S”. Po szkoleniu wiceprezydent Gdyni 
Ewa Łowkiel złożyła nauczycielom życzenia 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Ciepłe 
słowa skierował do nich również przewodni-
czący ZRG Krzysztof Dośla.

Przewodniczący „S” 
przywrócony do pracy
Pikiety pod siedzibą sądu i przed domem 
prezesa Spółdzielni Mleczarskiej Cuiavia 
w Inowrocławiu, wystąpienia na posie-
dzeniach Wojewódzkiej Komisji Dialogu 
Społecznego w Bydgoszczy, a nawet msze 
w intencjach nawrócenia niektórych osób 
władnych podjęcia decyzji o przywróceniu 
do pracy zwolnionych działaczy z NSZZ 
„Solidarność” przyniosły efekt. 10 paździer-
nika Sąd Rejonowy w Inowrocławiu wydał 
wyrok o przywróceniu do pracy bezprawnie 
zwolnionego przewodniczącego NSZZ „S” 
w spółdzielni Cuiavia w Inowrocławiu 
Hieronima Stachela. Sprawa przewodniczą-
cego i innych działaczy „S” w Inowrocławiu 
trwa już ponad dwa lata. Prezes zarządu 
spółdzielni bezwzględnie walczy z działacza-
mi i członkami „Solidarności”, szykanowani 
są nawet członkowie rodzin związkowych 
działaczy. Sekcja Krajowa Mleczarstwa 
i Koncentratów Spożywczych NSZZ „S” od 

Rozmowa z dr. KRZYSZTOFEM PIETROWICZEM, socjologiem 
z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i działaczem Fundacji 
im. Kazimierza Wielkiego, propagującej ideę patriotyzmu gospo-
darczego.

Zostaw polski ślad w gospodarce, str. 14

początku zaistnienia sporu konsekwentnie 
wspiera i podejmuje działania dające 
szanse i nadzieję na zwycięstwo w sporze 
z pracodawcą. – Pozytywne rozstrzygnięcie 
sprawy przewodniczącego „Solidarności” 
w spółdzielni Cuiavia to wspólny sukces 
wszystkich, którzy zaangażowali się w jego 
obronę – mówi Zbigniew Sikorski, prze-
wodniczący Sekcji Krajowej Mleczarstwa 
i Koncentratów Spożywczych NSZZ „S”. 
Wszystkie działania sekcji były konsultowa-
ne i organizowane wspólnie z Regionem 
Bydgoskim, a 10 października dodatkowo 
wsparła akcję Sekcja Krajowa Przemysłu 
Spirytusowego NSZZ „S”.

Nowy układ zbiorowy pracy
Wszystkie związki zawodowe działające 
w spółce COPERNICUS Podmiot Leczniczy (do 
niedawna Pomorskie Centrum Traumatologii 
im. Mikołaja Kopernika), w tym Komisja 
Zakładowa NSZZ „Solidarność”, podpisały 17 
października zakładowy układ zbiory pracy. 
Porozumienie zostało przesłane do rejestracji 
w Państwowej Inspekcji Pracy. 

Normy socjalne 
w europejskim przemyśle 
stoczniowym 
Ważny dla europejskiego przemysłu stoczniowe-
go dokument, określający normy socjalne w tej 
branży, został po sześcioletnich negocjacjach 
podpisany 14 października w Brukseli przez 
przedstawicieli pracodawców i pracobiorców 
oraz Komisji Europejskiej. Dokument przyjęto 
w trakcie plenarnego spotkania Europejskiego 
Komitetu Dialogu Społecznego Sektora Okręto-
wego w Brukseli. Więcej na str. 10.

Spór o komercjalizację 
szpitali 
Trzy kolejne szpitale – św. Wojciecha na 
gdańskiej Zaspie, PCK w Gdyni Redłowie 
oraz im. Floriana Ceynowy w Wejherowie 
– jeszcze w tym roku planuje przekształcić 
w podmioty prawa handlowego Zarząd Woje-
wództwa Pomorskiego. Więcej na str. 7.

były się uroczystości. Świątynia ledwie zdołała 
pomieścić około 100 pocztów sztandarowych, 
delegacje związkowe i kilkuset wiernych. 
Wśród uczestników uroczystości były widoczne 
sztandary delegacji z Regionu Gdańskiego, 
m.in. poczty sztandarowe związkowych komisji 
NSZZ „S” ze Stoczni Północnej, Stoczni „Re-
montowa” i ZRG. Tego dnia wieniec na grobie 
błogosławionego złożył także Stephen Mull, 
ambasador Stanów Zjednoczonych. Część 
gdańskiej delegacji – ośmioosobowa grupa 
z KZ „S” Stoczni Północnej i Bractwa Oblatów 
św. Brygidy, przybyła do stolicy dzień wcze-
śniej, by od południa pełnić wartę honorową 
przy grobie ks. Jerzego.
Przypominamy, że trwają zapisy wolontariu-
szy na kolejny rok. Akcję koordynuje Krzysz-
tof Żmuda (tel. kontaktowy dla chętnych do 
udziału w warcie: 502 193 048).

Pielgrzymka z relikwiami 
bł. ks. Jerzego Popiełuszki

W niedzielę, 20 października odbyła 
się XX Gdyńska Piesza Pielgrzymka Ludzi 
Pracy. Pielgrzymi, wyruszyli z kościoła 
oo. Redemptorystów przy ulicy Portowej, 
przeszli pod pomnik Ofiar Grudnia ’70, gdzie 
złożyli kwiaty i odmówili krótką modlitwę, 
a następnie udali się do sanktuarium Matki 
Boskiej Bolesnej Królowej Polski w Gdyni 
Babich Dołach.
W tym roku gdyńska pielgrzymka miała 
szczególnie uroczysty charakter. Pielgrzymi 
nieśli relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki, 
które złożone zostały w sanktuarium Matki 
Boskiej Licheńskiej. W czasie uroczystości 
modlono się, poprzez wstawiennictwo bł. 

Uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół 
w Wąglikowicach im. NSZZ „Solidarność” 
uroczyście obchodzili 11 października 
Dzień Edukacji Narodowej. W tym dniu 
wręczono dwojgu zdolnym uczniom: Joannie 
Wilkowskiej i Michałowi Kosznikowi sty-
pendia za wybitne wyniki w nauce. Zastępca 
przewodniczącego Regionu Gdańskiego NSZZ 
„S” Roman Kuzimski dziękował i gratulo-
wał nauczycielom oraz uczniom sukcesów. 
Stypendia młodym ludziom wręczył Stefan 
Gawroński, skarbnik ZRG i członek Kapituły 
Funduszu Stypendialnego.

Do „Magazynu Solidarność” dołączony został formularz, na którym 
można składać podpisy pod petycją o skrócenie kadencji Sejmu. 
Prosimy o pomoc w zbiórce podpisów! Poproście rodzinę, przyjaciół, 
sąsiadów, znajomych. 
Formularze z podpisami można przynieść na manifestację 9 listopada 
i oddać przy naszych stolikach lub przekazać do Zarządu Regionu lub 
swojej organizacji związkowej. 

ZBIERAMY 
PODPISY



4 Nr 11 listopad 2013

SP     JRZENIE

ZWIĄZEK

Serdecznie zapraszamy do udziału  
w manifestacji, która odbędzie się  
9 listopada 2013 r. (sobota) w Gdańsku

 godz. 11 – zbiórka uczestników manifestacji przy historycznej  
II Bramie Stoczni Gdańskiej

 godz. 12 – przemarsz ulicami: Wały Piastowskie, Wały 
Jagiellońskie, Węzeł Hucisko, Targ Drzewny, Targ Węglowy, 
Długa i Długi Targ 

 godz. 13.30 – wiec na Długim Targu

 Nie chcemy pracować aż do śmierci!
 Nie chcemy elastycznego czasu pracy, który w praktyce 

służy do obniżania często głodowych wynagrodzeń!
 Domagamy się wyższej płacy minimalnej i godnych 

emerytur!
 Żądamy ograniczenia stosowania umów śmieciowych, 

które zastępują dziś normalne umowy o pracę!
 Żądamy zmiany prawa o referendach – nie bójcie się głosu 

ludzi! 
 Domagamy się prawdziwego dialogu społecznego!

W sobotnie listopadowe południe, przed Świętem Niepodległości, 
pokażmy, że jest nas wielu. Stojąc z boku zgadzamy się na 
śmieciowe umowy, głodowe pensje, tragiczne często warunki pracy, 
wielomiesięczne kolejki do lekarzy, brak perspektyw na przyszłość 
dla młodego pokolenia czy pracę niemal do śmierci.

Walczmy wspólnie o godziwą pracę i płacę, o godne życie! 

RAZEM ZWYCIĘŻYMY
Region Gdański  
NSZZ „Solidarność”

9 XI 2013 GDAŃSK

O tym, że stoimy nad demograficzną przepaścią, wiadomo od
dawna. Niektórzy uważają, że nie tylko stoimy nad przepaścią, ale 
daliśmy już duży krok do przodu z wiadomymi konsekwencjami. 
Ostatnie dane GUS dotyczące emigracji tę tezę jedynie potwierdzają. 
Oto kolejne sto tysięcy, najczęściej młodych i wykształconych Polek 
i Polaków, opuściło zieloną wyspę cudzej szczęśliwości, by szukać 
swojego szczęścia gdzie indziej. Z tych szacunków wynika, że za kil-
ka lat zjedziemy do poziomu roku 1984 – będzie nas nieco ponad 37 
mln. Już blisko dwa miliony wybrało inaczej. Do tego należy dołożyć 
jedno z ostatnich miejsc na świecie (!) pod względem tzw. dzietności, 
która nie gwarantuje prostej zastępowalności pokoleniowej –  dziś 
najczęstszy model rodziny to dwa plus jeden…

Co na to władza? Czy proponuje debatę ponad politycznymi po-
działami o przyszłości naszego kraju i narodu? Czy przygotowuje 
proponowaną przez „S” już dawno Narodową Strategię Demograficz-
ną, która byłaby odpowiedzią na to bodaj najpoważniejsze wyzwanie, 
przed jakim stoimy? Nic z tych rzeczy. Oto niektórzy eksperci i po-
litycy już znaleźli sposób, aby wilk był syty i pieniądze w budżecie 
zostały. Receptą ma być masowa migracja do Polski obcokrajowców, 
którzy staną się Polakami. Radzą, by otworzyć granice i przyjmo-
wać radośnie nowych gospodarzy – może z Chin, a może z Korei 
Północnej czy krajów Afryki, których mieszkańcy coraz częściej  
przedzierają się do Europy przez Morze Śródziemne. Zaiste, iście 
szatański to pomysł – sprowokować miliony do wyjazdu za chlebem 
i godnym życiem, uniemożliwić ekonomicznym batem Polkom godne 
wychowywanie dzieci i otworzyć granice przed innymi.

Obliczono, że utrzymanie i wychowanie dziecka od niemowlęc-
twa do dorosłości kosztuje statystycznie około 200 tysięcy złotych 
polskich. Dlatego w wielu krajach obowiązują różne formy bonu 
demograficznego, który zachęca do zakładania rodzin wielodziet-
nych. Obowiązują też ułatwienia dla takich rodzin –  dostępne żłobki 
i przedszkola,  odpowiednio dostosowany system podatkowy, który 
np. uwzględnia liczbę dzieci w rodzinie, niski VAT (lub zwrot) na 
podstawowe produkty dla dzieci, czy wreszcie  propagowanie trady-
cyjnego modelu rodziny. Z badań wynika, że podstawowe znacze-
nie mają kryteria ekonomiczne – a wśród nich stabilna i godziwie 
wynagradzana praca. To właśnie dlatego Polki w Wielkiej Brytanii 
decydują się na więcej dzieci niż w Polsce…

Dziś władza młodym proponuje pracę na śmieciowej umowie 
od rana do wieczora za psie pieniądze, bez szans na kredyt, bez 
perspektyw na mieszkanie. To prosta zachęta do wykupienia bi-
letu w jedną stronę. Jeśli tego nie zmienimy, to może się okazać  
ponurym proroctwem stwierdzenie jednego z ekonomistów, że za 
50 lat Polaków może już nie być…

Jacek Rybicki

Krok ku przepaści
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PYTANIE MIESIĄCA
Dlaczego będziemy protestować
9 listopada w Gdańsku?

JAN CUBER, przewodniczący KZ 
NSZZ „S” w Makro Cash and Carry 
Polska

– Kontynuacja akcji protestacyjnej, m.in. 
w formie manifestacji regionalnych, jest oczy-
wistością. Kilkudniowy protest w Warszawie – 
mówiąc kolokwialnie – spłynął po rządzie jak 

woda po kaczce, ale to świadczy tylko o braku wiarygodności 
ekipy Donalda Tuska, która pokazała, że nie chce być partne-
rem dla społeczeństwa. Nie wierzę, że manifestacje przyniosą 
zmianę polityki rządu, ale należy je przeprowadzać, bo mają 
one duże znaczenie informacyjne, uświadamiające społeczeń-
stwo. Dowodzą tego najnowsze sondaże opinii publicznej, 
w których protesty związkowe cieszą się dużym poparciem. 
Osobiście uważam, że powinno dojść do strajku generalnego. 
Pracownicy w Polsce muszą wykorzystać wszystkie dostępne 
możliwości działania. Jak jest plan B, może być też plan C.

MICHAŁ PIJANOWSKI, 
przewodniczący KZ NSZZ „S” 
w Deepwater Container Terminal 
w Gdańsku

– Nie wezmę udziału w manifestacji 9 li-
stopada, ale tylko z tego powodu, że tego 
dnia mam dyżur w pracy. Uważam, że należy 

kontynuować ogólnopolską akcję protestacyjną rozpoczętą 
we wrześniu w Warszawie. W manifestacji w Gdańsku wezmą 
udział moi koledzy z terminalu DCT w Gdańsku. Z rozmów 
z pracownikami wiem, że jest wśród nich nieufność i brak 
wiary w powodzenie takich akcji, ale przekonuję ich, że warto 
wspólnie działać i bronić swoich praw. Najlepszym przykła-
dem jest nasza firma. Organizacja związkowa „S” powstała tu 
niedawno, ale zapobiegliśmy już wprowadzeniu elastycznego 
czasu pracy. Gdyby nie było związku, pewnie byłoby inaczej.

KRZYSZTOF PYCKA, z-ca 
przewodniczącego KZ NSZZ „S” 
w PPU Malmor w Gdańsku

– Wybieram się na manifestację regionalną, 
podobnie jak inni członkowie naszej organizacji. 
Trzeba pokazać swoją siłę, zabrać głos, zamani-
festować, że społeczeństwo chce być traktowa-

ne poważnie. Obecna władza nie przejmuje się ludźmi i robi co 
chce. Zgadzam się z postulatami związanymi z tą manifestacją 
i całą akcją protestacyjną „Solidarności”. W gospodarce jest ciężka 
sytuacja, nasza firma świadczy usługi na rzecz przemysłu stocznio-
wego i odczuwamy problemy w tej branży. Podobnie jak w Stocz-
ni Gdańsk był okres, że wynagrodzenia otrzymywaliśmy w ratach.

RAFAŁ CZEREDA, przewodniczący 
KP NSZZ „S” Pracowników 
Centrum Poczty Polskiej Oddział 
Rejonu w Gdyni

– We wrześniowej manifestacji w Warsza-
wie wzięło udział kilkudziesięciu członków na-
szej organizacji związkowej i podobnie będzie 

w Gdańsku. Przede wszystkim dlatego, że skoro nasz związek 
coś organizuje, to jako lojalni członkowie musimy wziąć w tym 
udział, i to w sposób świadomy. Powody związane z kwestią 
praw pracowniczych i obywatelskich są oczywiste, nie trzeba 
ich przypominać. Nie można biernie czekać na zmiany. Trzeba 
pokazać, że protesty nie są wymysłem grupki osób, że jest nas 
wielu. To może przekonać resztę społeczeństwa do naszych po-
mysłów, uświadomić ludzi, a to z kolei w perspektywie czaso-
wej może pośrednio wpłynąć na zmiany w Polsce.

PIOTR MADEJ, OM NSZZ „S” 
w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- 
Epidemiologicznej w Gdańsku 

– Chcemy zaprotestować przeciwko pogar-
szającej się sytuacji pracowników sanepidu. 
Jesteśmy pracownikami tzw. budżetówki, ale 
od pięciu lat nasze pensje są zamrożone. Co 

prawda w tym roku przesłano nowe tabele płac, ale za nimi nie 
przyszły pieniądze. Boimy się, że aby teraz dostosować wynagro-
dzenia do tabeli, dyrekcja będzie chciała przeprowadzić zwolnie-
nia. A przecież już w zeszłym roku były u nas redukcje. 

– Tysiące manifestantów 
wyjdą 9 listopada na ulice 
Gdańska. Związkowcy spo-
dziewają się po koalicji PO-
-PSL zmiany stylu sprawo-
wania władzy pod naciskiem 
obywateli?

– Manifestacja jest konty-
nuacją protestu zapoczątko-
wanego zawieszeniem przez 
centrale związkowe uczest-
nictwa w dialogu społecznym 
w ramach Komisji Trójstron-
nej i wojewódzkich komisjach 
dialogu społecznego oraz akcji 
z 11-14 września w Warszawie. 
Rząd traktował partnerów spo-
łecznych w sposób niepoważ-
ny. Komisja przestała spełniać 
swoje zadania. Stała się fasadą, 
udającą miejsce dialogu, legi-
tymizującą pewne działania le-
gislacyjne rządu, na które się 
nie godziliśmy.

– Odpowiedzi na związ-
kowe postulaty z poszcze-
gólnych resortów nadeszły 
w formie listownej…

– Dopiero po naszych dzia-
łaniach, podjętych w dniach 
11-14 września, po pikietach 
pod ministerstwami i wielkiej 
manifestacji, otrzymaliśmy 
pisma, w których ministrowie 
udają, że odnoszą się do na-
szych postulatów. Trzeba było 
wyjść na ulice, „zapukać” do 
ministrów, by po dwóch i pół 
miesiąca od naszych prote-
stów otrzymać odpowiedzi na 
podnoszone problemy. Brak 
w nich konkretów i propozy-
cji rozwiązań systemowych. 
Rządzący nie chcą dopuścić 
do świadomości realiów lub 
nie posiadają wiedzy na temat 
stanu gospodarki i problemów 
społecznych, niewidocznych 
z ich gabinetów. To ich dys-
kwalifikuje. Są dwa rodzaje 
rządowych odpowiedzi. Jed-
ne skłaniają do oceny, iż oni 
kłamią bezczelnie, a inne, że 
mijają się z prawdą.

– Budżet jest narzędziem 
państwa, za pomocą, którego 
ma ono działać na rzecz po-
prawy sytuacji gospodarczej. 
Konieczne jest interwencja 
państwa na rynku pracy?

– Nie chcemy, by państwo 
tworzyło miejsca pracy. Chce-
my warunków dla dobrych 
miejsc pracy. Nie zgadzamy 
się z promowaniem umów 
śmieciowych i ze wspieraniem 
przez rząd podmiotów, które 
psują miejsca pracy. Tylko 

Zwrócić Polakom 
państwo
Rozmowa z KRZYSZTOFEM DOŚLĄ, przewodniczącym Zarządu 
Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

dobre miejsca pracy mogą po-
wstrzymać masową ucieczkę za 
granicę. Zamrożenie Funduszu 
Pracy, zbudowanego z podat-
ków na rzecz aktywnej walki 
z bezrobociem, jest skandalem. 
Rząd z łaski odblokował pół 
miliarda złotych spośród 7 mi-
liardów zgromadzonych na tym 
funduszu. Dziwię się praco-
dawcom, że nie biją na alarm, 
że nie protestują, gdy pieniądze 
odprowadzone w formie podat-
ku na walkę z bezrobociem są 
używane niezgodnie z tym, na 
co zostały pobrane.

– W naszym wojewódz-
twie są enklawy bogactwa 
i obszary biedy. Statystycz-
nie nie wygląda to jeszcze na 
katastrofę…

minimalna ma jakoby grozić 
naszej konkurencyjności.

– Może więc mamy zrezy-
gnować z wynagradzania ludzi 
za wykonaną pracę? To byłaby 
dopiero konkurencyjność. Rzą-
dzący nie mają nic do zapro-
ponowania, a przecież trzeba 
oderwać płace od decyzji po-
litycznych i oprzeć je o uwa-
runkowania gospodarcze. Jeśli 
rośnie PKB, to powinna rosnąć 
płaca minimalna, by osiągnęła 
co najmniej połowę średniej 
płacy, co jest zgodne z dyrek-
tywami unijnymi.

– Rzeczywistość malu-
je Pan w szarych barwach. 
Układ rządzący, choć osłabio-
ny, ma się jednak dobrze…

– Partia władzy zajęta jest 
sama sobą i grzeszy arogancją, 
twierdząc, że jedyny głos, jaki 
społeczeństwo może z siebie 
wydać, to wrzucenie raz na 
cztery lata kartki do urny. Na-
suwają się analogie do krajów 
i czasów, w których, by pozo-
stać przy władzy, posuwano się 
do oszustw. Ta niechęć władzy 
do korzystania przez obywate-
li z demokracji bezpośredniej 
ma swoje mentalne korzenie 
w przeszłości. Chyba pokusa 
utrzymania się przy władzy 
za wszelką cenę jest wielka. 
Domagając się zmiany usta-
wy o referendach, domagamy 
się przywrócenia ojczyzny 
obywatelom, wbrew elitom 
partyjnym i grupom z nimi 
zaprzyjaźnionym. Państwo 
dzisiaj nie wypełnia minimum 
swoich obowiązków wobec 
obywateli. Polacy tracą zaufa-
nie do państwa. Nie spełnia 
ono nawet funkcji zapewniają-
cego bezpieczeństwo „nocnego 
stróża”. Rodzi się więc pytanie, 
po co nam takie państwo, jakie 
organizuje PO i PSL?
Rozmawiał Artur S. Górski

– Statystycznie Pomorze, 
jakoby dynamiczne wojewódz-
two, choć dryfuje, to jeszcze 
nie tonie, ale spójrzmy na ro-
snący odsetek osób żyjących 
poniżej poziomu egzystencji. 
To 10 procent pomorskiej 
populacji, co oznacza wzrost 
w ciągu pięciu lat o 4 procent. 
Więcej niż niechlubna średnia 
krajowej nędzy. Funkcjono-
wanie poniżej poziomu mini-
mum egzystencji oznacza, że 
fizycznie życie tych ludzi jest 
zagrożone.

– W ślad za harmonizacją 
cen w Unii nie idzie harmo-
nizacja płac. Związkowcy 
powinni mocniej zawalczyć 
o godziwą płacę?

– Akcentujemy, że wiele 
osób pracujących w pełnym 
czasie pracy nie jest w stanie 
utrzymać rodziny. Jest wielka 
grupa ubogich pracujących. 
Z kolei spośród zarejestro-
wanych bezrobotnych tylko 
19 procent posiada prawo do 
zasiłku. Jak więc mają szukać 
aktywnie zatrudnienia? Od 
dwóch lat w Sejmie leży pro-
jekt inicjatywy obywatelskiej 
o płacy minimalnej…

– …która równa jest mi-
nimalnemu zasiłkowi socjal-
nemu w wielu krajach Unii 
Europejskiej. Wyższa płaca 

Rodzi się pytanie, 
po co nam takie 
państwo, jakie 
organizuje PO i PSL
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„Solidarność” oraz narodowcy zapowiadają na 10 listo-
pada w Warszawie protesty przeciwko odbywającemu się 
dzień później szczytowi klimatycznemu, na który z pra-
wie 200 państw świata ma przyjechać około 12 tysięcy 
uczestników.

Na  a n -
tyszczyt 
przylecą 

także do Warsza-
wy m.in .  dwaj 
a m e r y k a ń s c y 
eksperci z orga-
nizacj i  CFACT, 
zwalczającej „mit 
globalnego ocieple-
nia”.„Solidarność” 
już w listopadzie 
2012 roku wystoso-
wała apel do rządów 
państw oraz związ-
ków zawodowych 
działających w Unii Europejskiej o doprowadzenie do zawieszenia 
pakietu klimatyczno-energetycznego z 2009 roku. Związkowcy 
stwierdzili, że „wskutek wciąż rosnącej na świecie produkcji po-
chodzącej z zakładów energochłonnych, rośnie globalna emisja 
tzw. gazów cieplarnianych. UE odpowiada jedynie za 14 proc. 
światowej emisji CO2”.  Obecnie w UE wytwarza się jedynie 5,4 
proc. światowej produkcji cementu, a same Chiny produkują go 
57,3 proc. W 2011 r. Chiny miały udział w światowej produkcji 
stali w wysokości 45,5 proc., a UE jedynie 11,6 proc. W tym sa-
mym roku Chiny miały 49,5 proc. światowej produkcji węgla, 
UE jedynie 4,2 proc.

„Solidarność” jest współinicjatorem Europejskiej Inicjatywy 
Obywatelskiej na rzecz zawieszenia pakietu klimatyczno-ener-
getycznego do czasu, gdy zostanie podpisana globalna umowa 
dotycząca emisji CO2 przez największych światowych emitentów, 
takich jak Chiny, USA czy Indie.

Zakładając, że nasza gospodarka będzie rozwijać się w dotych-
czasowym tempie, zużycie energii w Polsce będzie nadal rosło i za 
20 lat ulegnie niemal podwojeniu. Bez koniecznych inwestycji 
moce wytwórcze polskich elektrowni będą spadać. W ciągu naj-
bliższych trzech lat elektrownie w naszym kraju wyłączą bloki 
o mocy 6 tys. MW, czyli blisko 20 proc. zainstalowanej obecnie 
mocy. Największy państwowy koncern energetyczny PGE do 2016 
r. planuje odłączenie od sieci bloków węglowych o łącznej mocy 
ponad 1,1 tys. MW, m.in. w Turowie, Bydgoszczy, Bełchatowie 
i na Dolnej Odrze.

W miejsce wycofywanych z użytku bloków energetycznych 
powinny powstawać nowe. Według szacunków firmy doradczej 
Deloitte, polska energetyka w ciągu najbliższych 20 lat wymaga 
inwestycji na kwotę co najmniej 50 mld euro. Jednak rząd i nale-
żące do Skarbu Państwa spółki energetyczne nie planują budowy 
nowych bloków energetycznych, natomiast inwestycje prywatne 
są torpedowane przez unijną politykę klimatyczną.

Według raportu Urzędu Regulacji Energetyki, już w 2015 r. 
może dojść do przerw w dostawie energii dla odbiorców końco-
wych w Polsce. Jak wskazują prognozy Europejskiej Sieci Ope-
ratorów Systemów Przesyłowych Elektroenergetycznych, Polska 
jest jedynym europejskim krajem, którego bilans energetyczny 
jest zagrożony już w 2015 r.

Dlatego „Solidarność” w apelu z listopada 2012 r. podkreśliła, 
że „polityka klimatyczna UE nie ma żadnego wpływu na klimat 
naszego globu, ma natomiast niebagatelne znaczenie dla jej oby-
wateli. W następstwie tej polityki Unia Europejska utraci setki 
tysięcy miejsc pracy, a spora część jej społeczeństwa pogrąży się 
w ubóstwie” i wniosła o zawieszenie pakietu klimatycznego do 
czasu podpisania umowy międzynarodowej dotyczącej emisji CO2 
przez największych emitentów, jak Chiny, USA i Indie.

(zola)

„SOLIDARNOŚĆ” PRZECIWKO PAKIETOWI 
KLIMATYCZNO-ENERGETYCZNEMU UE

Polityczny
KLIMAT

zwalczającej „mit 
globalnego ocieple-
nia”.„Solidarność” 
już w listopadzie 
2012 roku wystoso-
wała apel do rządów 
państw oraz związ-
ków zawodowych 

i  œ m I e s
Z n o ,  i  s t rA s z n o

© Dobosz Jan
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Nie kojarzy się dobrze, zwłaszcza tym z nas, którzy otrzy-
mali mandaty za złe parkowanie. W Sopocie w październi-
ku złożono nawet wniosek o referendum ws. likwidacji tej 
formacji. Funkcjonariusze straży miejskich, bo o tej służbie 
mowa, chociażby z powodu atmosfery panującej wokół 
nich nie pracują w łatwych warunkach. Walczyć o swoje 
próbują pod szyldem „Solidarności”.

Kto ochroni strażników miejskich? 

Szpitale św. Wojciecha na gdańskiej Zaspie i PCK w Gdyni 
Redłowie do końca roku zostaną przekształcone w podmioty 
prawa handlowego – zdecydował 28 października Sejmik  
Województwa Pomorskiego. Podobne plany władze Pomo-
rza mają wobec Szpitala im. Floriana Ceynowy w Wejhero-
wie. Sytuacji w służbie zdrowia poświęcone było spotkanie 
24 października w Gdańsku członków Sekcji Służby Zdrowia 
NSZZ „S” Regionu Gdańskiego z wicemarszałek wojewódz-
twa pomorskiego Hanną Zych-Cisoń i Katarzyną Zimmer-
-Drabczyk z Rady Pomorskiego Oddziału NFZ.

W formie spółki działa już siedem pomorskich placówek służ-
by zdrowia. Hanna Zych-Cisoń broniła polityki komercja-
lizacji samorządowych szpitali prowadzonej przez władze 

Pomorza. Jej zdaniem, pomorskie szpitale wykorzystują tylko 60 proc. 
swoich możliwości, a pozostałe 40 proc. można przeznaczyć na działal-
ność komercyjną. Przyznała jednocześnie, że może to oznaczać szybszą 
obsługę tych pacjentów, których będzie stać na płatne leczenie. W jej 
ocenie może to pomóc rozładować kolejki osób oczekujących na wizy-
tę. Wicemarszałek województwa wskazała, że pięć pomorskich szpitali 
działających jako spółki już co najmniej rok poprawiło swoje wyniki 
finansowe. Zdaniem Katarzyny Zimmer-Drabczyk z Rady Pomor-
skiego Oddziału NFZ (jednocześnie kierownika Biura Eksperckiego 
Komisji Krajowej NSZZ „S”), to jednak mylące statystyki, a na krót-
koterminową poprawę bilansu tych placówek złożyły się m.in. kredyty, 
które trzeba będzie spłacić w kolejnych latach. – Na trudną sytuację 
pomorskiej służby zdrowia wpływa m.in. algorytm NFZ dot. podziału 
środków, w wyniku którego nasze województwo zajmuje drugą pozycję 
od końca wśród wszystkich regionów – mówiła Zimmer-Drabczyk.

Spór o komercjalizację 
SZPITALI 

– Przekształcenia szpitali w spółki prawa handlowego nie służą 
niczemu – przekonywał przewodniczący ZRG NSZZ „Solidar-
ność” Krzysztof Dośla. – Sposób gospodarowania i księgowania 
nie zmienia się przecież w zależności od formy działalności. Od 
mieszania łyżką w szklance herbata nie stanie się słodsza. Trzeba 
dosypać cukru. Komercjalizacja otwiera za to pole do kolejnych 
kroków. Na całym świecie są instytucje, których celem jest działa-
nie na rzecz nadrzędnego dobra, a nie osiąganie celów ekonomicz-
nych. Mam nadzieję, że dotyczy to jeszcze szpitali w Polsce.  Tym-
czasem poza związkami zawodowymi nikt nie jest zainteresowany 
stabilnością i szczelnością systemu. Państwowa Inspekcja Pracy 
podaje, że aż 40 procent wszystkich umów cywilnoprawnych 
w 2012 r. zawarto w służbie zdrowia! Ten rozjazd przychodów 
i kosztów akceptuje obecna władza. Minimum, którego oczeku-
jemy od zarządu województwa w tych placówkach, w których jest 
on organem właścicielskim i nadzorczym, to utrzymanie zatrud-
nienia i wynagrodzeń na obecnym poziomie. 

Emocje wywołała dyskusja na temat szpitala w Kościerzynie. 
Trwa właśnie konkurs na prezesa tej placówki – piątego w ciągu roku! 
– Kapitał założycielski szpitala, jako nowej spółki prawa handlowego, 
wynosił 55 mln zł. Tyle samo wynosi dług. Nowy kontrakt z NFZ jest 
mniejszy od poprzedniego o 1,3 mln zł. Jednocześnie 1,5 tys. metrów 
kwadratowych powierzchni stoi puste i niewykorzystane. Pojawili się 
chętni na wynajem, ale dyrekcja odrzuciła ich oferty.  Jak przy takim 
zarządzaniu myśleć o rozwoju, przetrwaniu? – argumentował szef 
„S” w kościerskim szpitalu Andrzej Pufelski.

Głównym gościem spotkania miał być Tadeusz Jędrzejczak, 
nowy dyrektor Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu 
Zdrowia. Ten jednak, mimo wcześniejszych zapowiedzi, nie 
przybył na spotkanie z „Solidarnością”, zasłaniając się „nawałem 
obowiązków i liczbą niezamkniętych spraw”.

Adam Chmielecki
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Sekcja Krajowa NSZZ „Soli-
darność” Straży Miejskich 

i Gminnych powstała w lutym 
br. Jak na razie zrzesza pra-
cowników straży municypal-
nych z kilkunastu samorządów. 
Liderami są związkowcy z Re-
gionu Bydgoskiego i Regionu 
Gdańskiego – wiceprzewod-
niczącym Tymczasowej Rady 
Sekcji jest Robert Rokosz, 
przewodniczący Komisji Za-
kładowej NSZZ „S” Pracowni-
ków Straży Miejskiej w Gdań-
sku. Docelowo, po przejściu 
z etapu „tymczasowości” na 
pełnoprawny tryb działania, 
sekcja strażników ma być afi-
liowana w Sekretariacie Służb 
Publicznych NSZZ „S”.

Funkcjonariusze straży or-
ganizują się, ponieważ – w naj-
większym skrócie – uważają, 
że ich formacja ma status 
„drugiej kategorii” wśród in-
nych służb mundurowych. Jak 
mówią związkowcy ze straży 
miejskich, przeciętny strażnik 
w porównaniu np. z policjantem 
znajduje się w gorszej sytuacji 
praktycznie pod każdym wzglę-
dem – uprawnień emerytalnych, 
wynagrodzenia, bezpieczeństwa 
i warunków pracy, ochrony so-
cjalnej itd. Wyobraźmy sobie 

wspólny patrol funkcjonariuszy 
obu służb – często spotykamy 
takie na naszych ulicach. W sy-
tuacji wypadku lub napaści jest 
duże prawdopodobieństwo, że 
to strażnik dozna większych ob-
rażeń (z racji gorszego wyposa-
żenia), ale wyższe świadczenia 
otrzyma policjant. W niektórych 
miastach samorządy oszczędza-
ją na strażnikach do tego stop-
nia, że ich mundury wykonane 
są z tanich, łatwopalnych mate-
riałów…

Robert Rokosz, w „Solidar-
ności” od 12 lat, starszy specja-
lista (rejonowy – odpowiednik 
dzielnicowego w policji) sze-
fujący 54-osobowej organizacji 
związkowej w gdańskiej straży 
miejskiej, wymienia podsta-
wowe cele, które stoją przed 
strażnikami związkowcami.  
– Od powstania straży miejskiej 
ustawodawca systematycznie 
zwiększał tej formacji upraw-
nienia. Odpowiadamy już nie 
tylko za ład i porządek publicz-
ny, ale także za bezpieczeństwo 
publiczne oraz współdziałamy 
z innymi podmiotami w za-
kresie ratowania życia i zdro-
wia obywateli. Straże miejskie 
często „odciążają” policję z jej 
obowiązków. Niestety, za tym 

nie poszło zwiększenie upraw-
nień straży. Chcemy dopasować 
nasze warunki pracy do zadań 
i wyzwań, które postawiono 
przed naszą służbą – mówi Ro-
bert Rokosz.

Jednym z  p ie rwszych 
działań „S” straży miejskich 
i gminnych było opracowanie 
listy tożsamych zagrożeń zdro-
wotnych i chorób zawodowych 
funkcjonariuszy różnych służb. 
Robert Rokosz pokazuje sta-
tystyki – w 2011 r. blisko 500 
strażników miejskich poniosło 
czasowy, a 26 trwały uszczer-
bek na zdrowiu. Strażnicy 
chcą, by zostali objęci takimi 
samymi lub przynajmniej po-
dobnymi przepisami w zakresie 
ochrony zdrowia, jak funkcjo-
nariusze innych służb. Organi-
zują serię spotkań z parlamen-
tarzystami i samorządowcami, 
aby przekonać ich do zmian 
w prawie. Na Pomorzu spotka-
li się już m.in. z posłami Anną 
Fotygą, Agnieszką Pomaską 
i Andrzejem Jaworskim oraz 
ministrem sprawiedliwości 
Markiem Biernackim.

To dopiero początek drogi 
i już widać, że nie będzie łatwo. 
Na razie do wspólnej aktywno-
ści udało się przekonać kilka-
naście z ponad 500 jednostek 
straży miejskich i gminnych 
działających w Polsce (pracu-
je w nich 10 tysięcy osób!). 
Robert Rokosz mówi jednak, 
że jest zawzięty i jego koledzy 
z municypalnej „S” również.

Adam Chmielecki

Żyjemy w państwie „po-
tencjalnie opresyjnym”, 
w którym zostały stwo-

rzone odpowiednie mechani-
zmy do takich działań – alar-
muje prof. Jadwiga Staniszkis 
w wywiadzie dla dziennika 
„Fakt”. Znana socjolog powo-
łuje się m.in. na badania poka-
zujące, że w 85 proc. przedsię-
biorstw listy płac są zupełnie 
arbitralne. – Nie ma żadnych 
jasnych reguł, umów zbioro-
wych czy widełek zależnych 
od kompetencji lub stanowi-
ska. Skala upartyjnienia ad-
ministracji jest przeogromna. 
Sprawa urzędniczki skarbowej 
z Sosnowca, która objawiła się 
jako zwolenniczka PiS i zosta-
ła za to ukarana, jest dobrym 
przykładem – mówi prof. Sta-
niszkis, która jako przykład 
upartyjnienia państwa i uza-
leżnienia ekonomicznego dużej 
części społeczeństwa od wła-
dzy podaje również niedawne 
referendum w sprawie odwo-
łania prezydent Warszawy. 
W analizie frekwencji w tym 
głosowaniu w poszczególnych 

dzielnicach Jadwiga Staniszkis 
podkreśla niższą frekwencję 
w dzielnicach zamieszkanych 
przez młodych ludzi, posiada-
jących kredyty i obawiających 
się utraty pracy.

– Ludzie funkcjonują w 
upartyjnionym państwie, 
spółkach, w administracji, w 
oświacie, w tej chwili także 
w nauce, czego przykładem 
jest reforma minister nauki 
Barbary Kudryckiej, która 
polega na tym, że zwalnia się 
ludzi w sposób arbitralny, bo w 
systemie zakazu łączenia pracy 
w PAN i na uczelni stworzono 
miejsce na indywidualne wy-
jątki. A arbitralność powoduje, 
że jest się zależnym – stwier-
dza w rozmowie z „Faktem” 
Staniszkis.

Socjolog podkreśla także 
„skalę wyzysku w Polsce”. 
„Nawet świat biznesu dostrze-
ga, że skala wyzysku w Polsce, 
gdy wzrost płac pozostaje dale-
ko w tyle za wzrostem wydaj-
ności, te wypływy pieniędzy, to 
co się dzieje w zamówieniach 
publicznych, bankructwa śred-

nich i małych firm, że to zaszło
tak daleko, że dłużej tak być 
nie może. Biznes już widzi, że 
doszliśmy do ściany. Ubóstwo 
powoduje, że gospodarka prze-
staje się kręcić”.

– To jest już rodzaj układu 
mafijnego – puentuje analizę
Polski pod rządami PO-PSL 
prof. Jadwiga Staniszkis.

opr. (ach)

W Polsce WYZYSK i układ mafijny

Prof. Jadwiga Staniszkis.
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– Niedawne premiery 
dzieł poświęconych Lechowi 
Wałęsie, a pośrednio tak-
że historii „Solidarności” 
– mam na myśli film Andrze-
ja Wajdy „Wałęsa. Czło-
wiek z nadziei” oraz książkę 
Sławomira Cenckiewicza 
„Wałęsa. Człowiek z teczki” 
– po raz kolejny otworzyły 
dyskusję o początkach „Soli-
darności”. Jest Pan autorem 
unikatowych badań socjolo-
gicznych dotyczących wspo-
mnień uczestników strajków 
w sierpniu 1980 r. Jak z tej 
perspektywy jawi się Sier-
pień ’80 i „Solidarność”?

– To wyjątkowe wydarzenie 
i ruch w historii najnowszej 
Polski z jednego, najkrócej mó-
wiąc, powodu – zwykli ludzie 
zrobili coś wielkiego. Z punktu 
widzenia socjologa wyjątkowe 
było też połączenie wysiłków 
dwóch klas – jak powiedzieli-
byśmy wówczas, a dziś – grup 
społecznych, czyli robotników 
i inteligencji. W pamiętnikach 
uczestników strajków, które 
opracowywałem, regularnie 
zauważałem te same wartości 
i emocje, głównie determina-
cję, niezgodę na swoją sytu-
ację, chęć do rewanżu za wcze-
śniejsze lata, represje i trudną 
sytuację materialną.

– Rewanżyzm – to brzmi 
dość brutalnie i pejoratyw-
nie. „Solidarność” była zwy-
kłą zemstą robotników na 
władzy?

Nie zmarnować ENERGII 

– Była rewanżem w do-
brym znaczeniu tego słowa. 
Społeczeństwo – czy raczej 
jego część, w tym zawsze nie-
pokorni stoczniowcy – chciało 
zmiany i uzyskania podmio-
towości w państwie. W sierp-
niu 1980 r. ludzie przełamali 
strach, ale dojrzewali do tego 
stopniowo już wcześniej. Pod 
koniec lat 70. badałem ro-
dziny robotnicze w Gdańsku 
i widziałem tam niezgodę na 
rzeczywistość. Nie do końca 
umiałem to zinterpretować. 
Po kilku latach, gdy wybuchła 
„Solidarność”, zrozumiałem, 
że to było jej podglebie.

– Czy podobne nastroje, 
zachowując wszelkie ustro-
jowe i historyczne proporcje, 
zauważa Pan w obecnej Pol-
sce? Niedługo minie ćwierć 
wieku od początku transfor-
macji i wydaje się, że klimat 
społeczny w dotychczasowej 
historii III RP nie był tak go-
rący jak obecnie?

– Zauważam pewne analo-
gie, pamiętając o zasadniczych 
różnicach, o których Pan wspo-
mniał. Nie żyjemy przecież 
w państwie totalitarnym. Ale 
dziś, podobnie jak w latach 70. 
i 80., duża część społeczeństwa 
jest trwale niezadowolona ze 
swojej sytuacji, z braku moż-
liwości robienia dobrze rozu-
mianej kariery, choć obecnie 
oznacza to coś innego niż 30, 
40 lat temu, kiedy prowadzi-
łem badania nad gdańskimi 

rodzinami robotniczymi. Do-
strzegam jeszcze inne podo-
bieństwo. W PRL brakowało 
zaufania społecznego, ludzie 
byli zintegrowani w ramach 
jednej grupy społecznej, ale 
nieufnie, wręcz wrogo, patrzyli 
na inne grupy. Dziś jest podob-
nie. Co do oceny historii III RP, 
to rzeczywiście pewne patolo-
gie w funkcjonowaniu gospo-
darki, społeczeństwa i państwa 
długo były częściowo ukryte, 
rozmazane, równoważne przez 
inne czynniki, a teraz stają się 
coraz bardziej widoczne.

– To podobieństwa w dia-
gnozie sytuacji. A podobieństwa 
w szansach na jej zmianę?

– „Solidarność” powstała, 
gdy ludzie w PRL zrozumie-
li, że nikt nie zrobi niczego 
za nich. Czy obecnie polskie 
społeczeństwo ma taki poten-
cjał zmiany? Nie wiem. Widzę 
pierwsze oznaki, jak np. akty-
wizację „Solidarności” w ostat-
nich latach.

– No właśnie, przejdźmy 
do samej „Solidarności”. 
W latach 80. był to zarówno 
klasyczny związek zawodo-
wy, zajmujący się sprawami 
pracowniczymi, jak i wielki 
ruch społeczny, który wy-
rażał i instytucjonalizował 
oczekiwania i interesy więk-
szości społeczeństwa. Jaką 
rolę widzi Pan dla Związku 
w obecnych realiach. Jako 

socjologowi bliżej Panu za-
pewne do roli ruchu społecz-
nego…

– Tych ról „Solidarności” 
– związku zawodowego i orga-
nizacji społecznej – nie można 
do końca ani rozdzielić, ani na-
wet rozróżnić. Takie są realia 
funkcjonowania społeczeństwa 
obywatelskiego i demokratycz-
nego państwa prawa.

– Ale zmienia się przecież 
sama „Solidarność”. Zmienia 
się gospodarka, która jest 
bazą dla działalności orga-
nizacji związkowych. Przy-
kładem mogą być zmiany 
w przemyśle stoczniowym, 
który zawsze stanowił natu-
ralny filar zaplecza dla Re-
gionu Gdańskiego.

– Dziś pracownicy to grupa 
dużo szersza niż tylko robotni-
cy, jak było w latach 80. Ale 
unifikacja stylów życia, po-
trzeb i oczekiwań społecznych 
jest w XXI wieku tak daleko 
posunięta, że nawet tak duża 
organizacja jak „Solidarność” 
może reprezentować skutecz-
nie interesy wielu mniejszych 
grup składających się na więk-
szą całość, na większy podmiot 
społeczny.

– Jakie widzi Pan zatem 
szanse, a jakie zagrożenia 
dla Związku w najbliższym 
czasie?

– Zacznę od tych drugich. 
W latach 80. była większa na-
turalna integracja w zakładach 
pracy, zarówno między pra-
cownikami, jak i w relacjach 
pracownicy – zakładowa or-
ganizacja związkowa. Także 
strajki były częściej wykorzy-
stywanym przez związkow-
ców narzędziem. To kanali-
zowało wewnętrzne emocje. 
Dziś Związek również musi 
być zintegrowany, ale trzeba 
szukać nowych pomysłów 
na działalność, uczestnictwo 
w życiu organizacji, także na 
nowe formy wspólnego prze-

Rozmowa z prof. MARKIEM LATOSZKIEM, 
socjologiem z Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego i Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły 
Wyższej, członkiem NSZZ „Solidarność” 
od 1980 r.

żywania emocji, które tworzą 
świadomość i tożsamość człon-
ków „Solidarności”.

– Gdzie szukać inspiracji, 
przykładów?

– Trudno mi w tej chwili do-
radzić konkretne rozwiązania. 
Najlepsza jest droga empirycz-
na, czyli próbowanie nowych 
sposobów, i sprawdzanie, który 
z nich jest najskuteczniejszy. 
Jedno jest pewne. Nie wolno 
zmarnować tej szansy, energii 
społecznej, która pojawiła się 
w ostatnich miesiącach.

– Rozmawiamy o Związ-
ku, ale przecież nie jest to ja-
kiś abstrakcyjny, wirtualny 
byt. Każda organizacja jest 
taka, jacy są jej członkowie. 
Co by Pan zatem doradził nie 
„Solidarności” jako całości, 
ale konkretnemu członkowi 
Związku?

– Aby odpowiedzieć jako 
socjolog, musiałbym posia-
dać dokładny profil społeczny 
członków Związku, a takich 
wyników badań nie mam. In-
tuicyjnie, patrząc z boku, tak-
że poprzez przekaz medialny, 
oceniam, że członkowie „Soli-
darności” to grupa wyczulona 
na prawdę, uczciwość w każ-
dym wymiarze życia, także 
relacji społecznych. Dlate-
go, jak sądzę, są tak mocno 
zmobilizowani w ostatnim 
czasie – zauważyli, że chce 
się ich, właśnie tak jak w la-
tach komunizmu, pozbawić 
podmiotowości, zrobić – mó-
wiąc kolokwialnie – w konia. 
Jednak sama mobilizacja nie 
wystarczy. Trzeba być oczyta-
nym, zdobywać wiedzę i nowe 
umiejętności. Rozwój osobisty 
jej członków to podstawa roz-
woju każdej organizacji.

– Ta puenta przywiodła 
mi na myśl fragment jednej 
z Pańskich prac, którą prze-
czytałem przed spotkaniem 
z Panem. Dotyczył on wagi 
zasobów wolicjonalnych 
i intelektualnych, a nie tylko 
materialnych. W tym kon-
tekście wymieniał Pan tra-
dycyjne cechy mieszkańców 
Pomorza, wyłaniające się 
z badań socjologów. Może je 
Pan przypomnieć?

–  Ta  p r aca  do tyczy ł a 
wprawdzie nie bieżącej działal-
ności „Solidarności”, a walki 
o zgodną z prawdą pamięć hi-
storyczną o Związku, ale waga 
cech wolicjonalnych jest uni-
wersalna. Może rzeczywiście 
warto podkreślić, że pomor-
skie cechy, takie jak wytrwały 
upór, uczciwość i oszczędność, 
stanowią odpowiednią inklina-
cję „nieoddawania tego, co jest 
nasze i co nam się należy”.

– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał

Adam Chmielecki

Ról „Solidarności” 
– związku zawodowego 
i organizacji społecznej 
– nie można do końca 
ani rozdzielić, ani nawet 
rozróżnić. Takie są 
realia funkcjonowania 
społeczeństwa 
obywatelskiego 
i demokratycznego 
państwa prawa. 
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Badania profesora Latoszka obejmują zarówno historię, 
jak i dzień dzisiejszy „Solidarności”.
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ZWIĄZEK

Karolina Rydzewska za to, że jako przewodnicząca „So-
lidarności” w Igloporcie w Gdyni nie bała się ostro do-
magać od pracodawcy poprawy warunków pracy i płacy 
zatrudnionych, doświadczyła szykan, a nawet próbowano 
ją w podstępny sposób zwolnić. Stanęli jednak za nią mu-
rem ludzie, którzy wierzą w swoją przewodniczącą. A kiedy 
trzeba było, byli nawet jej ochroną.

funduszu socjalnego. Ludzie 
pracują w dramatycznych wa-
runkach, niejednokrotnie na 
umowach śmieciowych. Pro-
blemem jest nawet otrzymanie 
odzieży ochronnej – wyjaśnia 
Rydzewska. – Zapewne praco-
dawcy myślą, że „Solidarność” 
może rozprzestrzenić się jak 
wirus i zarazić inne spółki.

Drugim ważnym tematem, 
którym trzeba było się zająć, 
były pensje pracowników. Od 
pięciu lat nie było w Iglopor-
cie waloryzacji wynagrodzeń. 
Na dodatek występowały także 
duże dysproporcje w ich wyso-
kości.

– Uznałam, że tak nie po-
winno być – mówi przewodni-
cząca „S”. – Pensje powinny 
być waloryzowane, ale dużym 
problemem było także to, że 
pracownicy na tym samym 
stanowisku i o podobnym sta-
żu mieli różne wynagrodzenia. 
To prowadziło do różnych nie-
snasek, a nawet w niektórych 
przypadkach odmawiania wy-
konania pracy. Bo jeden pra-
cownik mówił do drugiego: To 
ty dostajesz więcej pieniędzy, 
więc to rób. Postanowiłam to 
zmienić.

Udało się. Doszło do po-
rozumienia z pracodawcą, 
„Solidarność” wynegocjowała 
podwyżki.

Karolina Rydzewska po-
stanowiła rozwiązać także 
problem odzieży ochronnej. 
Wcześniej nie przysługiwała 
ona pracownikom będącym na 
okresie próbnym.

– W chłodni jest minus 
18-20 stopni C. Trzeba brać 
w ręce zamarznięte towary. 
Zatrudnieni, którym nie przy-

sługiwała odzież ochronna, 
pracowali w normalnych bu-
tach, nierzadko wchodzili do 
chłodni w bluzkach z krótkimi 
rękawami. A najgorsze, że nie 
mieli nawet rękawic. I podnosi-
li zamarznięte produkty gołymi 
rękoma. Jeden z pracowników 
nabawił się nawet zapalenia 
wszystkich mięśni.

„Solidarności” udało się 
wypracować dobrą współpracę 
z Państwową Inspekcją Pracy 
oraz inspektorem BHP. W tym 
przypadku związek w konkret-
ny sposób to wykorzystał.

– Wystosowałam do praco-
dawcy pismo, domagając się 
ubrań roboczych dla wszyst-
kich zatrudnionych. Trzeba było 
użyć perswazji. Tabela przysłu-
gujących ubrań roboczych była 
zmieniana trzy razy. Obecnie 
wszyscy pracownicy otrzymują 
buty, polary i rękawice.

Baba w spodniach

O swojej przewodniczącej 
„S” pracownicy mówią, że 
to „baba w spodniach”. Niby 
taka delikatna i krucha, ale to 
tylko pozory. Potrafi postawić 
na swoim, nie boi się podnosić 
w rozmowach z pracodawcą 
problematycznych tematów, 
a w krytycznych momentach 
negocjacji umie zachować spo-
kój i trzeźwe myślenie, ale też 
potrafi być ostra jak żyleta.

I choć Karolina Rydzewska 
pracuje w Igloporcie sześć lat, 
sprawdziła się, od czterech lat 
jest kierownikiem biura obsłu-
gi klienta, dla pracodawcy stała 
się niewygodna.

– Poproszono mnie do ga-
binetu prezesa, byli tam także 
prawnicy – opowiada prze-
wodnicząca „S”. – Wiedzia-
łam, że to to nietypowa sytu-
acja i zapewne coś się święci. 
Usłyszałam, że otrzymuję 
ustne wypowiedzenie umowy 
o pracę. Odpowiedziałam, że 
o ile wiem, polskie prawo nie 
przewiduje takiej formy wypo-
wiedzenia i w związku z tym 
chciałabym wrócić do pracy.

Na tym jednak się nie skoń-
czyło. Próbowano wymóc na 
pracownikach, aby ci złożyli 
jakieś obciążające Rydzewską 
zeznanie. Byli odwiedzani przez 
przedstawiciela pracodawcy po 
godzinach pracy w domach. 
W końcu zwrócono się do jed-
nego z klientów. Zaproponowa-
no mu korzystną ofertę przecho-
wywania towaru i anulowanie 
jednej z faktur. W zamian miał 
tylko napisać, że Karolina Ry-
dzewska niestosownie się wobec 
niego zachowała.

– Na szczęście klient nie ze-
chciał napisać takiego oświad-

czenia – mówi Rydzewska. Ale 
kiedy doszło do rozmów, w któ-
rych uczestniczyli prezes, praw-
nicy Igloportu oraz strona związ-
kowa: przewodniczący Regionu 
Gdańskiego Krzysztof Dośla 
oraz Aleksander Kozicki, kie-
rownik oddziału „S” w Gdyni, 
pracodawca zablokował dostęp 
do wszystkich skrzynek mailo-
wych, abym nie miała dostępu 

KAROLINA RYDZEWSKA
– Bycie przewodniczącą „Solidarności” to praca przez całą 

dobę. Nie jest tak, że po godzinach pracy problemy ludzi 
przestają być dla mnie ważne. Otrzymuję telefony z prośbą 
o pomoc o różnych porach dnia, czasem późnym wieczo-
rem. Poza tym angażuję się w sprawy społeczne nie tylko 
dotyczące mojego zakładu pracy. Na przykład ostatnio wal-
czyłam o przetrwanie przedszkola w Rumi. Nie każdemu je-
stem w stanie pomóc. Mąż często twierdzi, że niepotrzebnie 
angażuję się w sprawy z góry przegrane. Ale ja nie potrafię 
inaczej. Nie umiem zamknąć oczu i udawać, że niczego nie 
widzę. Bo bycie w ruchu solidarnościowym zobowiązuje.

Przyszłość jest W NAS, młodych

Chcę działać w „Solidar-
ności”. Ja się tu speł-
niam, jestem szczęśliwa 

pomimo wielu trudnych chwil, 
które przeżyłam w związku 
z tym, że działam i nie chcę 
być obojętna wobec niespra-
wiedliwości – mówi Karolina 
Rydzewska, przewodnicząca 
Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” w Igloporcie 
sp. z o.o. – Moja mama przez 
wiele lat była przewodniczącą 
„Solidarności” w PKO BP. Była 
delegatką, często wyjeżdżała. 
Jako dziewczynka miałam do 
niej często żal, że nie ma jej 
w domu. Ale potem wszystko 
się zmieniło. Jestem z niej dum-
na. My, ludzie młodzi, jesteśmy 
niezadowoleni. Jaki mamy dziś 
start w życiu? Zrozumiałam, że 
to od nas, młodych, tak wiele 
zależy. Dlatego tak jak mama 
chcę działać w „Solidarności”. 
Coś zrobić dla innych.

Spółka Igloport zatrudnia 
60 osób, 44 z nich należy do 
„Solidarności”.

– Nie należą do związku 
tylko te osoby, które są w ka-
drze kierowniczej, pracują 
w księgowości lub też ich 
poglądy bardzo się różnią od 
naszych – tłumaczy Karolina 
Rydzewska.

W bieżącej kadencji w fir-
mie aż trzy razy zmieniał się 
przewodniczący „Solidar-
ności”. Rydzewską wybrano 
w grudniu 2011 r.

Trudne negocjacje 
z pracodawcą

– Od razu zajęłam się spra-
wą funduszu socjalnego – mówi 
przewodnicząca. – Nie było 
u nas 100-procentowego pełnego 
odpisu, za to były różne niepra-
widłowości. Jak choćby ta, że na 
pożyczki mieszkaniowe dla pra-
cowników pieniądze pochodziły 
z kasy funduszu socjalnego, ale 
raty pożyczkowe odprowadzane 
były już na konto zakładu.

Sprawa funduszu socjalnego 
była dla pracodawcy drażliwym 
tematem. Nie chodziło tylko 
o oszczędności na pracowni-
kach tylko tej firmy. Igloport jest 
w trakcie procesu konsolidacji 
z innymi, mniejszymi spółka-
mi. Nie ma tam jednak żadnego 
związku zawodowego.

– W wielu spółkach por-
towych grupy kapitałowej, 
do której należymy, nie ma 

Krzysztofa Dośli i Aleksandra 
Kozickiego.

Rydzewska płaci pewną 
cenę za bycie przewodniczącą 
„Solidarności”. Jako jedyna na 
stanowisku kierowniczym nie 
otrzymuje dodatku kierow-
niczego. Jest pod stałą obser-
wacją, jej pracę śledzi kamera, 
a w biurze na stałe przebywa 
człowiek, będący prawą ręką 

O swojej przewodni-
czącej „S” pracownicy 
mówią, że to „baba 
w spodniach”. Niby taka 
delikatna i krucha, ale 
to tylko pozory. Potrafi 
postawić na swoim, nie 
boi się podnosić w roz-
mowach z pracodawcą 
problematycznych te-
matów, a w krytycznych 
momentach negocjacji 
umie zachować spokój 
i trzeźwe myślenie, ale 
też potrafi być ostra jak 
żyleta.

KOMISJA ZAKŁADOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” W IGLOPORCIE SP. Z O.O. GDYNIA

Karolina Rydzewska.

do maila od klienta, w którym 
opisał on próby nacisku na nie-
go. Na szczęście skorzystałam 
z komputera klienta i wydruko-
wałam mail. Krzysztof Dośla 
mógł go pokazać prezesowi 
w trakcie spotkania.

Pracownicy stanęli za 
przewodniczącą „S” 
murem

W tamtym czasie pracow-
nicy bardzo się bali, czuli się 
notorycznie obserwowani i za-
straszani. Obawiali się także 
o swoją przewodniczącą.

– Zawsze czułam, że mam 
wsparcie kolegów, dlatego mo-
głam podczas negocjacji z pra-
codawcą być skuteczna – mówi 
Rydzewska. – Mogłam też 
liczyć na pomoc Kazimierza 
Waldowskiego, przewodniczą-
cego „S” w porcie Gdynia, oraz 

prezesa. Nieprzyjemności do-
tykają także męża szefowej 
związku. Radosław Rydzew-
ski pracuje w Igloporcie 11 
lat, jest brygadzistą, jest także 
wieloletnim działaczem „Soli-
darności”. Ale teraz jest obser-
wowany w pracy przez kamerę. 
Na podwyżki wynagrodzenia, 
takie jakie otrzymali koledzy, 
nie może liczyć. Jest jednak 
dumny ze swojej żony i stara 
się jej pomagać.

– Chciałabym, aby zarząd 
Igloportu zrozumiał, że bardzo 
zależy nam na dobrej współ-
pracy. Dla mnie ważne jest 
dobro spółki. Dlatego zabie-
gam o klientów, proponuję do-
datkowe usługi. A swoją pracę 
związkową wykonuję, choć 
nie muszę, po godzinach pracy 
– dodaje Karolina Rydzewska.

Olga Zielińska
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STOCZNIE

Ważny dla europejskiego przemysłu stoczniowego doku-
ment, określający normy socjalne w tej branży, został po 
sześcioletnich negocjacjach podpisany 14 października 
w Brukseli przez przedstawicieli pracodawców i pracobior-
ców oraz Komisji Europejskiej. Dokument przyjęto w trak-
cie plenarnego spotkania Europejskiego Komitetu Dialogu 
Społecznego Sektora Okrętowego w Brukseli.

restrukturyzacji oraz dostawców 
i podwykonawców.

Każdy z elementów opraco-
wanych w dokumencie ma za-
pewnić zatrudnionym w branży 
stoczniowej większe bezpie-
czeństwo i polepszenie warun-
ków pracy.

Sygnatariusze uzgodnili m.in.: 
„Prawo do tworzenia związków 
zawodowych i wstępowania do 
nich oraz prawo do rokowań 
zbiorowych muszą zostać uzna-
ne. Reprezentacja pracowników, 
zgodnie z odpowiednimi przepi-
sami krajowymi, we wszystkich 
przedsiębiorstwach przemysłu 
stoczniowego i sektora konser-
wacji, naprawy i przebudowy 
statków musi zostać zagwa-
rantowana w celu zapewnienia 
ciągłego dialogu społecznego 
i przewidywania problemów 
społecznych, a także spełnia-
nia i monitorowania wymogów 
prawa pracy, bezpieczeństwa 
i ochrony środowiska”.

Odnośnie warunków pracy 
Europejski Komitet Dialogu 
Społecznego Sektora Okręto-
wego zdecydował, iż podejmuje 
starania w celu dalszej poprawy 
warunków pracy we wszystkich 
państwach członkowskich UE, 
krajach kandydujących i stowa-
rzyszonych. „Komitet uznaje, że 
godna praca i godziwe wynagro-
dzenie mają zasadnicze znaczenie 
dla stałej poprawy warunków ży-

cia i pracy w Europie. Uwzględ-
niając nadal zróżnicowane ra-
mowe warunki prawne i normy 
w poszczególnych państwach 
europejskich, komitet zasadni-
czo popiera dalszą harmonizację 
w Europie i wzywa wszystkie za-
interesowane podmioty do usta-
nowienia równych warunków 
działania w Europie i na świecie” 
– czytamy w dokumencie.

Przyjęte normy, zdaniem 
sygnatariuszy, powinny być 
respektowane także przez do-
stawców i podwykonawców 
współpracujących ze stoczniami 
europejskimi. Komitet stwier-
dził: „Przedsiębiorstwa europej-
skiego przemysłu stoczniowego 
i sektora konserwacji, naprawy 
i przebudowy statków powinny 
wziąć pod uwagę, że ich dostaw-
ców i podwykonawców również 
obowiązują kryteria odpowie-
dzialności społecznej oraz że 
powinni oni przestrzegać zasad 
wyrażonych w normach socjal-
nych, przedstawionych w niniej-
szym dokumencie lub w obowią-
zującej karcie społecznej danego 

Normy socjalne  
w europejskim przemyśle stoczniowym 

przedsiębiorstwa, w zależności 
od tego, które z nich są bardziej 
korzystne dla pracowników”.

– To dla nas bardzo ważny 
dokument – ocenia Krzysz-
tof Żmuda, sekretarz SKPO. 
– Będziemy dążyć do tego, aby 
podpisały go także inne repre-
zentacje pracodawców. W przy-
szłości, jeśli dojdzie w Polsce 
do wznowienia prac Zespołu 
Trójstronnego ds. przemysłu, 
chcielibyśmy, aby również stro-
na rządowa zaangażowała się 
w przyjęcie pewnych ustaleń.

Krzysztof Żmuda dodaje, że 
podczas plenarnego spotkania 
Europejskiego Komitetu Dialogu 
Społecznego Sektora Okrętowe-
go w Brukseli uzgodniono także, 
iż Komisja Europejska będzie 
miała nadzór nad realizacją zapi-
sów przyjętego dokumentu.

– Przedstawiciel Komisji Eu-
ropejskiej zapewnił, że KE bę-
dzie monitorować, jak wyglądają 
warunki pracy w poszczególnych 
przedsiębiorstwach w odniesie-
niu do zapisów wypracowanego 
wspólnie dokumentu – mówi 

Stronę polską reprezento-
wali: Mirosław Piórek, 
przewodniczący Sekcji 

Krajowej Przemysłu Okrętowego 
NSZZ „Solidarność”, Krzysztof 
Żmuda, sekretarz SKPO, i Jerzy 
Czuczman, dyrektor Związku 
Pracodawców,,Forum Okręto-
we”. W spotkaniu uczestniczył 
także Daniel Calleja Crespo, 
dyrektor generalny Dyrekcji ds. 
Przemysłu i Przedsiębiorczości 
Komisji Europejskiej.

„W każdej stoczni muszą 
być przestrzegane ustanowio-
ne normy socjalne i nadrzędne 
przepisy prawa, w myśl szcze-
gółowych przepisów krajowego 
prawa pracy w dziedzinie ro-
kowań zbiorowych, stosunków 
przemysłowych i rynku pracy. 
Wspomniane normy socjalne 
muszą być zgodne z podstawo-
wymi zasadami i prawami pra-
cowników ustanowionymi przez 
Międzynarodową Organizację 
Pracy (MOP) i Unię Europejską 
oraz muszą przyczyniać się do 
propagowania tych zasad i praw” 
– czytamy w dokumencie.

Opracowane wspólne normy 
socjalne w przemyśle okrętowym 
w Europie dotyczą: układów 
zbiorowych, prawa do zrzeszania 
się i reprezentacji pracowników, 
bezpieczeństwa, higieny i środo-
wiska pracy, szkolenia, rozwoju 
zasobów ludzkich oraz wspiera-
nia innowacji, warunków pracy, 

Żmuda. Negocjacje związane 
z wypracowaniem porozumie-
nia w Europejskim Komitecie 
Dialogu Społecznego Sektora 
Okrętowego w Brukseli rozpo-
częto w 2006 r. Przedstawiciele 
stron spotykali się co kilka mie-
sięcy, uzyskać kompromis było 
bardzo trudno.

– W listopadzie ubiegłego 
roku mieliśmy przekonanie, że 
dojdzie w końcu do podpisania 
dokumentu. Ale strona praco-
dawców wniosła kolejne uwagi. 
Jeszcze w lutym tego roku praco-
dawcy przedstawili dodatkowych 
dziesięć uwag – wyjaśnia Żmu-
da. Sekretarz SKPO dodaje, że 
ustalenia przyjęte w dokumencie 
będą bazą do podjęcia dyskusji 
i negocjacji podczas spotkań róż-
nych zespołów i komisji. Polityka 
sukcesywnych działań nad przy-
jęciem przez strony pracodaw-
ców, pracowników oraz rządu 
norm oraz standardów w branży 
okrętowej to skuteczna droga do 
polepszenia warunków pracy we 
wszystkich stoczniach.

Olga Zielińska
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Moment złożenia podpisów pod dokumentem określającym normy socjalne w branży 
stoczniowej.

Przewodniczącemu Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” „Radmor” Gdynia Edwardowi Zbuckiemu 

wyrazy współczucia z powodu śmierci

Ojca
składa Rada Oddziału Gdynia Regionu Gdańskiego  

NSZZ „Solidarność”

Echo afery związanej z przedostaniem się do mediów sche-
matu kampanii informacyjnej przygotowanej przez firmę
doradczą dla Agencji Rozwoju Przemysłu, jak ma ona po-
stępować, informując opinię publiczną o upadłości Stoczni 
Gdańsk, już przycichło. A agencja wdraża w życie przygo-
towany dla niej instruktaż.

„dwa materiały prasowe w GW 
Trójmiasto i Pulsie Biznesu”, 
potem miał zostać zrealizowany 
„wywiad z prezesem ARP Woj-
ciechem Dąbrowskim dla PAP 
z mocnym pokazaniem success 
story” oraz materiał w Wiado-
mościach TVN.

W ośmiostronicowym do-
datku do „Gazety Wyborczej” 
z 11 października 2013 r. 
można przeczytać m.in., że 
ARP tworzy miejsca pracy. Na 
pierwszej stronie jest wywiad 
z Wojciechem Dąbrowskim, 

prezesem ARP, który mówi: 
„Będziemy aktywnie wspierać 
procesy, w których sukces od-
noszą podmioty poszukujące 
nowych rozwiązań”.

Nowym rozwiązaniem jest 
zapewne, jak mówią pracowni-
cy Stoczni Gdańsk, wspieranie 
firm, w których stoczniowcy
są na samozatrudnieniu. Mowa 
o stoczni Crist, która otrzymała 
pokaźne wsparcie finansowe
od ARP. Agencja publicznie 
przyznaje się do udzielenia 150 
mln zł pożyczki. W dodatku 
do „GW”, będącym kampanią 
sukcesu ARP, jest informacja, 
że stocznia Crist posiada kadrę 
w liczbie 1338 osób. Nie ma jed-
nak żadnej wzmianki, że tylko 
ok. 50 osób ma umowy o pracę, 
reszta jest na samozatrudnieniu.

– Najpierw minister przepro-
sił za to, co zostało ujawnione 
nieopatrznie przez ARP, a teraz 
konsekwentnie realizuje swój 
plan – likwidacji Stoczni Gdańsk 
– oburza się Karol Guzikiewicz, 
wiceprzewodniczący „S” w Stocz-
ni Gdańsk. – Widać wyraźnie, że 
zamykanie stoczni w Polsce to 

sprawy polityczne. Nie znaczy 
to, że przemysł stoczniowy nie 
ma szans na świecie. Wręcz prze-
ciwnie, ceny statków na świecie 
rosną. Celem ARP jest przykrycie 
działań związanych m.in. z udzie-
laniem pomocy stoczni Crist. Bo 
agencja wspomaga jedynie firmy
związane z PO. (zola)

Agencja Rozwoju Przemysłu wdraża instruktaż

Dokument „Stocznia 
Gdańsk – Plan działań 
komunikacyjnych i prze-

kazy” instruuje szczegółowo 
agencję m.in. o tym, jakie kroki 
należy podjąć, jakie informacje 
i do jakich mediów je przekazać, 
z kim rozmawiać, co powinien 
mówić prezes ARP Wojciech 
Dąbrowski. Tym sposobem ARP 
miałaby zrzucić z siebie odium 
zarzutu, że to ona doprowadzi-
ła do upadku Stoczni Gdańsk. 
Jeszcze przed ogłoszeniem upa-
dłości ARP miała przygotować 
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Jak narodziny są bolesną tajemnicą  
między matką a dzieckiem, tak śmierć jest 

bolesną tajemnicą między Bogiem a człowiekiem.
Franz Werfel

Pani  Teresie Płochockiej  
wyrazy współczucia z powodu śmierci

Syna
składają koleżanki i koledzy z Koła Emerytów 

oraz członkowie  KMPOiW NSZZ „Solidarność” 
w Gdańsku

Januszowi Śniadkowi, Posłowi na Sejm 

RP, członkowi NSZZ „Solidarność” Regionu 

Gdańskiego, szczere wyrazy współczucia  

z powodu śmierci 

Brata
składają członkowie i pracownicy Zarządu 
Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

Koleżance Annie Ożóg- Lewińskiej wyrazy 
współczucia  z powodu śmierci 

Mamy
 

składają koleżanki i koledzy z Prezydium
 i KMPOiW NSZZ „Solidarność” w Gdańsku

„Mamo,
Czas zapamiętać Twoje kroki
I Twoje dłonie, zapach chleba, 
by kiedy przyjdzie sen głęboki,

ruszyć za Tobą w stronę Nieba...”

Aniu, w tych trudnych chwilach jesteśmy z Tobą.

– Jaki jest harmonogram 
wyborów w Związku na ka-
dencję 2014-2018?

– Uchwała Komisji Krajowej 
mówi, że wybory w podstawo-
wych organizacjach związko-
wych rozpoczynają się 1 listopa-
da 2013 roku, a kończą 31 marca 
2014 roku. Do końca czerwca 
2014 r. muszą się odbyć wybory 
zarządów regionów i przewod-
niczących zarządów regionów, 
natomiast do końca października 
przyszłego roku wybory władz 
krajowych Związku.

 – Czy w tym pierwszym 
okresie wyborczym wybiera-
ne są tylko władze organiza-
cji zakładowych?

– W podstawowych jednost-
kach organizacyjnych wybiera-
my również delegatów na walne 
zebrania delegatów regionu lub 
elektorów (w mniejszych orga-
nizacjach do 104 członków, któ-
rzy z kolei potem na zebraniach 
elektorów, w okręgach łączo-
nych w okresie do 15 kwietnia, 
powinni wybrać delegatów na 
WZD Regionu). Podstawowe 
jednostki organizacyjne wybiera-
ją również delegatów do swoich 
branżowych organizacji – jeśli do 
nich należą. Podejmują również 
uchwały o przynależności do od-
powiednich sekcji branżowych.

– Nad wyborami czuwa Re-
gionalna Komisja Wyborcza. 
Co należy do jej kompetencji?

– Do kompetencji komisji 
należy czuwanie nad przebiegiem 
wyborów, od momentu zgłosze-
nia przez organizację terminu 
wyborów, poprzez uczestnictwo 
w zebraniach wyborczych, aż po 
weryfikację dokumentów. W tym
momencie chciałbym podkreślić, 
iż obowiązkiem podstawowych 
organizacji związkowych jest 
zgłoszenie spotkania wyborczego 
na piśmie – w formie mailowej, 
listowej, faksowej lub osobiście – 
na 14 dni przed jego terminem.

– A co się stanie, jeśli orga-
nizacja związkowa nie zgłosi 
terminu spotkania?

– Wtedy Regionalna Ko-
misja Wyborcza ma prawo nie 
uznać takich wyborów, gdyż 
w takim przypadku nie są one 
zgodne z ordynacją wyborczą.

– Czy w każdych wybo-
rach musi uczestniczyć czło-
nek RKW?

– Tak. Oprócz członków 
Regionalnej Komisji Wybor-
czej powołani zostali także 
pełnomocnicy RKW. Są to 
przede wszystkim kierownicy 
naszych oddziałów tereno-
wych i członkowie prezydium 
ZRG. Może się zdarzyć taka 
sytuacja, że ktoś, kto miał być 
na wyborach, z różnych przy-
czyn nie dojedzie – wtedy wina 
leży po naszej stronie, w takim 
przypadku analizujemy do-
kumenty wyborcze – jeżeli są 
w porządku, to wybory są waż-
ne. Będziemy jednak dokładać 
wszelkich starań, aby obsłużyć 
wszystkie zebrania. Zachęcamy 
jednocześnie, przypominając 
o wydłużonym od 1 listopada 
okresie, aby wybory rozpo-
czynać jak najwcześniej, aby 
uniknąć spiętrzeń, gdy termin 
będzie już mijał. Bywa, że pod 
koniec marca jest organizo-
wanych po kilkanaście zebrań 
wyborczych dziennie.

– Jaka jest rola przedsta-
wicieli RKW w czasie zebra-
nia wyborczego?

– Zadaniem przedstawiciela 
komisji na zebraniu wyborczym 
jest czuwanie nad prawidłowym 
przebiegiem wyborów – zgod-
nie ze statutem i ordynacją wy-
borczą. Najważniejsze, aby na 
takim zebraniu było kworum, 
czyli 50 proc. członków Związ-
ku czy delegatów. Głosowania 
muszą odbywać się w sposób 
tajny. I na koniec – żeby kan-
dydaci byli zgłaszani zgodnie 
z ordynacją. Uznaje się, że 
dany kandydat został wybrany 
do władz Związku, jeśli otrzy-
mał ponad 50 proc. ważnych 
głosów i znalazł się na miejscu 
mandatowym.

– W takim razie jasne jest, 
że w interesie organizacji prze-
prowadzającej wybory jest, aby 
w spotkaniu wyborczym uczest-
niczył przedstawiciel RKW.

– Wyobraźmy sobie taką 
sytuację, że ktoś nie został wy-
brany, ale twierdzi, że były ja-
kieś nieprawidłowości. Wtedy 
komisja wyborcza, w przypad-
ku, gdy uzna, że racja była po 
stronie odwołującego się, musi 
unieważnić takie wybory i cała 
procedura musi się zacząć od 
początku.

– Jakie zmiany zostały 
wprowadzone w ordynacji 
wyborczej?

– Zmiany dotyczą przede 
wszystkim ustawienia kandyda-
tów na liście, musi być zacho-
wana kolejność alfabetyczna. 
Zostały ponadto dość zasadniczo 
zmienione protokoły wyborcze. 
Komisja wyborcza powinna 
otrzymać protokół z ustalenia 
wyników wyborów w danej 
organizacji, bez protokołu 
z poszczególnych wyborów, 
obowiązkowy jest natomiast 
protokół z ustalenia wyników 
na wszystkie funkcje – przewod-
niczącego, członków komisji za-
kładowej i rewizyjnej. Są to go-
towe druki, wszystkie dostępne 
na stronie internetowej Regionu 
Gdańskiego „S”. Ponadto zawsze 
na wszelki wypadek przedsta-
wiciel RKW obecny w czasie 
wyborów będzie miał ze sobą 
komplet dokumentów. Ważny 
jest nie tylko porządek zebra-
nia, ale także jego regulamin, 
zatwierdzony w głosowaniu 
przed zebraniem wyborczym. 

Ponadto każdy kandydat do 
struktur ponadzakładowych ma 
obowiązek mieć przy sobie po-
twierdzoną przez RKW kopię 
ankiety osobowej.

– Jakie najczęściej błędy 
popełniano w czasie wyborów 
w poprzednich latach?

– Najwięcej trudności spra-
wiają sprawy liczbowe. A więc 
stwierdzenie kworum i czy kandy-
dat otrzymał wymaganą liczbę po-
nad 50 procent głosów ważnych. 
Często się zdarza, że wybrane 
zostają osoby, które nie uzyskały 
wymaganej liczby głosów.

– Jak to wygląda na przykła-
dzie organizacji stuosobowej?

– W przypadku organizacji 
liczącej 100 osób na zebraniu 
musi być obecnych co najmniej 
50 osób. Załóżmy, że wszyscy 
są obecni i oddano 100 ważnych 
głosów, to kandydat, żeby zo-
stać wybrany, musi uzyskać 51 
głosów i znaleźć się na miejscu 
mandatowym. Jeśli jest więcej 
kandydatów, a miejsc jest np. 5, 
to musi się znaleźć wśród tej piąt-
ki. Bo zauważmy, że ponad 50 
procent ważnych głosów może 
uzyskać np. 7 osób, czyli więcej 
niż miejsc mandatowych. Wte-

dy te dwie osoby, które są poza 
miejscami mandatowymi, mogą 
się znaleźć na liście rezerwowej. 
Apelujemy, żeby wszelkie pro-
cedury wyborcze przeprowadzać 
systematycznie, jak najszybciej 
organizować zebrania wyborcze, 
bo koniec kadencji przypada na 
31 marca. Gdy zebranie odbę-
dzie się wcześniej, nie znaczy 
to oczywiście, że wcześniej za-
kończy się kadencja tych nowo 
wybranych władz.

– Małe organizacje wy-
bierają elektorów,  czy te or-
ganizacje nie powinny prze-
prowadzić wyborów nieco 
wcześniej, niż te, które same 
wybierają delegatów?

– Tam, gdzie są wybierani 
elektorzy, protokoły powinny 
być zdane do 1 marca 2014 
roku, po to, aby dać nam czas 
na przygotowanie okręgów wy-
borczych, przeprowadzenie wy-
borów na zebraniach w okręgach 
łączonych, które wybiorą dele-
gatów. WZD Regionu jest mniej 
więcej w połowie czerwca, więc 
do 15 kwietnia całą procedurę 
powinniśmy mieć już za sobą.

Rozmawiała  
Małgorzata Kuźma

WYBORY czas zacząć
Rozmowa ze STEFANEM GAWROŃSKIM, 
przewodniczącym Regionalnej Komisji Wyborczej

TERMIN WYBORY DO:

1 listopada 2013 
– 31 marca 2014

1) władz podstawowych jednostek organizacyjnych 
Związku, wymienionych w § 19 Statutu NSZZ „S”
2) delegatów na walne zebranie delegatów 
regionu
3) delegatów na walne zebranie branżowej 
jednostki organizacyjnej Związku
Wybory władz niższych jednostek organizacyjnych 
Związku, zgodnie z § 19 ust. 7 i 8 Statutu NSZZ 
„Solidarność”, a także delegatów na zakładowe lub 
międzyzakładowe zebranie delegatów, mogą 
odbywać się we wcześniejszym terminie. 

1 kwietnia –  
30 czerwca 2014 

1) władz regionów
2) delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów

1 kwietnia –  
30 kwietnia 2014

1) władz regionalnych sekcji branżowych i 
problemowych
2) władz regionalnych sekretariatów branżowych
3) delegatów do kongresu regionalnego 
sekretariatu branżowego
4) delegatów na walne zebranie delegatów 
krajowej sekcji branżowej

1 kwietnia –  
31 maja 2014

1) władz krajowych sekcji branżowych i problemowych
2) delegatów do kongresu krajowego sekretariatu 
branżowego

1 maja –  
30 czerwca 2014 

1) władz krajowych sekretariatów branżowych
2) władz Krajowego Sekretariatu Emerytów i 
Rencistów

do 31 październi-
ka 2014 

ogólnokrajowych władz Związku (sprawozdawczo-
-wyborczy Krajowy Zjazd Delegatów).
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Skrócenie kadencji Sejmu może nastąpić:  
 w wyniku samorozwiązania Sejmu – skrócenie kadencji 

następuje w drodze uchwały podjętej większością co naj-
mniej 2/3 głosów ustawowej liczby posłów (tj. minimum 
307 głosami) 

 poprzez rozwiązanie Sejmu przez prezydenta – prezydent 
może zarządzić skrócenie kadencji Sejmu, wyłącznie w 
przypadkach określonych w konstytucji. 

Skrócenie kadencji Sejmu oznacza jednocześnie skrócenie 
kadencji Senatu. Zakończenie kadencji Sejmu może nastą-
pić w dwóch okolicznościach: 
 obligatoryjnie, na mocy art. 155 konstytucji – w razie nie-

zdolności Sejmu do udzielenia rządowi, powołanemu przez 
prezydenta, wotum zaufania, bądź niezdolności do wybo-
ru własnego składu rządu

 fakultatywnie, na mocy art. 225 konstytucji: Prezydent Rze-
czypospolitej może skrócić kadencję, jeżeli w ciągu czterech 
miesięcy od dnia przedłożenia Sejmowi projektu ustawy 
budżetowej nie zostanie ona przedstawiona prezydentowi 
RP do podpisu. 
Skrócenie kadencji Sejmu skutkuje przedterminowym za-

rządzeniem i przeprowadzeniem wyborów parlamentarnych. 
Mówi o tym art. 98 ust. 5 konstytucji. Prezydent RP, zarządza-
jąc skrócenie kadencji Sejmu, zarządza jednocześnie wybory 
do Sejmu i Senatu i wyznacza ich datę na dzień przypadający 
nie później niż w ciągu 45 dni od dnia zarządzenia skrócenia 
kadencji Sejmu. 

Rozwiązanie Sejmu jest niemożliwe w trakcie trwania jed-
nego ze stanów nadzwyczajnych: stanu wojennego, stanu wy-
jątkowego, stanu klęski żywiołowej oraz w okresie 90 dni od 
jego zakończenia. 

Przypomnijmy, że tzw. kontraktowy Sejm PRL X kadencji 
9 marca 1991 r. skrócił swoją kadencję. Z kolei konsekwencją 
polityczną udzielenia przez Sejm wotum nieufności rządowi 
Hanny Suchockiej było rozwiązanie obu izb przez prezydenta 
Lecha Wałęsę 31 maja 1993 r. 

Od 1997 r. siedem głosowań nad skróceniem kadencji Sej-
mu zakończyło się fiaskiem, a 7 września 2007 r. za rządów
premiera Jarosława Kaczyńskiego (koalicja PiS-LPR-Samo-
obrona) uchwała uzyskała kwalifikowaną większość głosów i
kadencja parlamentu została skrócona.  

Zaprzepaszczone szanse – NIESPEŁNIONE obietnice
NSZZ „Solidarność” prowadzi akcję zbierania podpisów pod petycją o skrócenie kadencji Sej-
mu. Jeśli uda się zebrać znaczącą liczbę podpisów, politycy nie będą mogli zignorować tego 
głosu. Przywróćmy prawo obywateli do decydowania o najważniejszych dla nas sprawach. Nie 
dajmy się oszukiwać kolejnymi pustymi obietnicami tych, którzy w kilka dni po zwycięskich 
wyborach robią dokładnie coś przeciwnego.

Arogancja władzy 

i co pozwala jej rządzić niemal 
niepodzielnie. Platforma czym 
prędzej powinna zmienić na-
zwę i wykreślić człon „obywa-
telska”.

Barierą nie do pokonania dla 
ludzi władzy jest choćby tak 
prozaiczna kwestia, jak płaca 
minimalna. Związkowcy żądają 
od lat podwyższenia płacy mi-
nimalnej, zgodnie z projektem 
złożonym przez „Solidarność”. 
Zakłada on jej stopniowy wzrost 
do wysokości połowy przecięt-
nego wynagrodzenia w go-
spodarce narodowej w tempie 
zgodnym ze wzrostem PKB. 
Obecnie płaca minimalna wy-
nosi 1600 zł brutto, co zdaniem 
związkowców jest i tak kwotą 
za niską. Dla rządzących i czę-
ści pracodawców, szukających 
w rządzie sojusznika, ta skrom-
na gratyfikacja dla pracownika,
niższa nawet od zasiłku w kra-
jach Unii Europejskiej, jest 
barierą nie do przeskoczenia. 
O innowacyjności, o ekspansji 
na rynki zagraniczne, o wyko-
rzystaniu potencjału młodych 
absolwentów mowy nie ma. 

Trudno zresztą dziwić się tej 
mentalnej barierze, skoro rodzi-
mi liberałowie źródła bogactwa 
upatrują w majątku publicznym. 
Począwszy od dawnego KLD po 
PO, to ludzie, którzy najlepiej 
czują się na państwowych po-
sadach i w przedsiębiorstwach 

Solidarność” i pozostałe 
związki zawodowe są 
dzisiaj jedyną realną siłą 

zdolną do przeciwstawienia 
się złej polityce prowadzonej 
w Warszawie na ulicy Wiejskiej. 
To duże zobowiązanie. Nie wol-
no nam go zawieść – apelował 
Piotr Duda, przewodniczący 
Komisji Krajowej, podczas ak-
cji protestacyjnej „Dość lekce-
ważenia społeczeństwa”. 

Rządzący zbudowali mur 
lekceważenia obywateli, nepo-
tyzmu i kolesiostwa, traktowa-
nia pracowników jak niewolni-
ków XXI wieku, tyrających bez 
umów o pracę, bez godziwego 
wynagrodzenia i bez praw pra-
cowniczych.

Konstytucyjny zapis o naro-
dzie, jako suwerenie, pozostał li 
tylko pustym sloganem, mimo 
że art. 1 ustawy zasadniczej sta-
nowi, iż Rzeczpospolita Polska 
jest dobrem wspólnym wszyst-
kich obywateli, art. 4  natomiast 
mówi, iż Władza zwierzchnia 
w Rzeczypospolitej Polskiej 
należy do Narodu.

Tymczasem 5 milionów 
podpisów pod różnymi oby-
watelskimi inicjatywami zosta-
ło w ciągu ostatnich dwóch lat 
„zmielone” przez rządzących. 
To niemal tyle, ile głosów 
w ostatnich wyborach dostało 
zwycięskie wówczas ugrupo-
wanie, Platforma Obywatelska 

z publicznego sektora. Ich spo-
sób na życie to prywatyzowanie 
majątku publicznego. Polityka 
społeczna i rozwiązania proro-
zwojowe dla nich nie istnieją. 
Dlatego muszą odejść, gdyż nie 
wiedzą, lub wiedzieć nie chcą, 
że polityka prospołeczna i usłu-
gi społeczne mają charakter 
rozwojowy. Wydatki na eduka-
cję w Skandynawii, w Japonii, 
w Korei Pd., przyniosły zyski, 
skok cywilizacyjny, innowa-
cyjność. Japonia, stawiając na 
sferę społeczną, z państwa feu-
dalnego stała się nowoczesnym 
krajem i gospodarczym gigan-
tem. Edukacja to droga wyjścia 
z dziedziczenia biedy. Bez dba-
nia o jego jakość jak mamy być 
aktywni zawodowo po 60 roku 
życia? Tymczasem każe się nam 
pracować do 67 lat.

Premier Donald Tusk mó-
wił, że jego rząd „nie wpuścił 
kryzysu do Polski”, a jednak 
od dwóch lat słyszymy, że np. 
rosnącemu bezrobociu winien 
jest właśnie kryzys.

Polska gospodarka się wy-
broniła, ale czy to jest jeszcze 
polska gospodarka? Nie mamy 
handlu wielkopowierzchnio-
wego, nie mamy banków, nie 
mamy firm ubezpieczeniowych,
cementowni. 

Nasza specjalność to tania, 
dobrze wyszkolona w kraju, siła 
robocza.

Jak skrócić 
kadencję Sejmu

Krzysztof Dośla, przewodniczący ZRG NSZZ „S”
– Wszelkie obywatelskie propozycje i postulaty napotykają na 

aroganckie komentarze władzy, bez próby podjęcia merytorycznej 
debaty. Trudno dyskutuje się z partnerem, który, jak koalicja  PO-
-PSL, nie chce rozmawiać. Wszelkie próby rozwiązania proble-
mów w zgodzie z przepisami prawa, wszystkie wnioski referen-
dalne i inicjatywy obywatelskie z wymaganą liczbą podpisów 
poparcia są notorycznie wyrzucane do kosza przez rządzących, 
mających wątłą, ale wystarczającą większość w parlamencie. Naj-
rozsądniejszym wyjściem są przedterminowe wybory. Stąd akcja 
zbierania podpisów pod wnioskiem o skrócenie kadencji  Sejmu i 
przyspieszone wybory parlamentarne, by dać obywatelom szansę 
na zmianę szkodliwego układu politycznego. Chcemy doprowa-
dzić do wyłonienia parlamentu, który stworzy taką większość, 
która powoła rząd, a ten będzie chciał rozmawiać. Ten rząd, ta 
władza, skupia się na sporach wewnątrzpartyjnych i bezproduk-
tywnej walce z problemami, które sam tworzy. Doprowadzimy do 
sytuacji, w której w  ławach poselskich zasiądą ludzie, którzy nie 
uważają, że są  najmądrzejsi na świecie.  

Trzeba zmienić 
ten rząd!
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Mimo nacisków związków zawodowych, a nawet eks-
pertów i analityków rynku, rząd uparcie szuka pieniędzy 
w kieszeniach obywateli. I to bez respektu dla własnych 
decyzji i wcześniejszych regulacji ustawowych. Projekt bu-
dżetu jeszcze „jest w lesie”, ale już teraz wiadomo, że łatwo 
nie będzie. Kryzys budżetowy może być jedną z przyczyn 
skrócenia kadencji Sejmu. Jedyną szansą dla rządu PO-PSL 
będzie wówczas „koalicja strachu”, czyli obawa polityczne-
go planktonu, że nigdy już na ulicę Wiejska nie wróci.

Według projektu ustawy budżetowej rząd Donalda Tu-
ska przechwytuje z OFE przynajmniej 120 mld zł ob-
ligacji skarbowych, co pozwoli w projekcie budżetu 

na 2014 rok zmniejszyć koszty obsługi części krajowej długu 
publicznego o około 8 mld zł. Jednak te plany budżetowe mogą 
wziąć w łeb. Na razie trwa walka o OFE i projekt ustawy nie 
trafił do Sejmu. Nie dość na tym.

Ustawa o podatku od towarów i usług zakłada prze-
dłużenie obowiązujących do końca tego roku podwyż-
szonych stawek VAT do końca 2016 roku. Budżet, czy ra-
czej jego brak, mogą być podstawą do skrócenia kadencji 

Zaprzepaszczone szanse – NIESPEŁNIONE obietnice

Raport opracował Artur S. Górski,  
zilustrował Dobosz Jan

Polska w budowie się sypie, 
w sieć autostrad czy spraw-
ną służbę zdrowia nikt nie 

wierzy. Państwo przestaje wyko-
nywać konstytucyjne obowiązki 
wobec obywateli w służbie zdro-
wia, w systemie emerytalnym, 
w wymiarze sprawiedliwości, bez-
pieczeństwie, wspieraniu rodziny.  
Master of Science Jan Antony 
Vincent-Rostowski i Donald 
Tusk czarują rzeczywistość.
 Gdy w 2007 roku PO obej-
mowała władzę z hasłem przy-
spieszenia wzrostu gospodar-
czego, wynosił on średnio 6,7 
proc. W 2013 r. dynamika 
wzrostu PKB oscyluje od 1,3-
-1,5 proc. rok do roku.

 Nadal nie ma ani jednej 
autostrady od granicy do grani-
cy. Średni koszt kilometra budo-
wanej w Polsce autostrady wy-
nosi 9,6 mln euro. W Hiszpanii 
– 6,69 mln euro. W Niemczech 
– 8,24 mln euro, w Czechach 
– 8,86 mln euro.
 Rząd i przymuszone do 

tego samorządy, wiodą ochro-
nę zdrowia ku komercjalizacji 
poprzez przekształcanie szpitali 
w spółki prawa handlowego.
 Wyższe stawki VAT, pod-

niesiona akcyza, to dowody, że 
wbrew tej zapowiedzi wysokość 
podatków rośnie.
 Afera Amber Gold, taśmy 

Serafina, afera hazardowa, afera

cyfryzacji, zatrudnianie w mini-
sterstwach znajomych i krew-
nych – to pokazuje, że poziom 
nepotyzmu i korupcji politycznej 
w Polsce jest ogromny, a stan 
państwa opłakany.
 Liczba urzędników ro-

śnie. Między 2008 a 2012 ro-
kiem przybyło w Polsce 19 285 
urzędników.
 Ludzie Platformy zajęli się 

polskim sportem i nawet w ulu-
bionej dyscyplinie premiera Tuska 
spotkała nas katastrofa. Drużyna 
narodowa we wrześniu 2007 roku 
w rankingu FIFA była na miejscu 
16. W październiku 2013 roku 
nasza reprezentacja wg FIFA zna-
lazła się na miejscu… 69.

Budżet na kruchych 
filarach

Sejmu. Opozycja powinna już brać się wartko do roboty. 
Dochody z tytułu podwyższonych stawek VAT (6 mld zł w 2014 
roku) i z ustawy o zmianach w OFE (23 mld zł) są filarami projektu
budżetu na 2014 rok. Klub Prawa i Sprawiedliwości powinien złożyć 
skargę w Trybunale Konstytucyjnym na proces uchwalania budżetu. 
Nawet Rządowe Centrum Legislacyjne (RCL) ocenia, że de-
cyzja o przedłużeniu obowiązywania podwyższonych stawek 
VAT na kolejne trzy lata może być niezgodna z Konstytucją RP. 
Przypomnijmy, że wprowadzone przez rząd PO-PSL podwyższo-
ne stawki podatku VAT (z 22 proc. na 23 proc., z 3 proc. na 5 
proc. i z 7 proc. na 8 proc.), miały obowiązywać od 1 stycznia 
2011 do 31 grudnia 2013, a z dniem 1 stycznia 2014 roku mia-
ły powrócić do stanu poprzedniego, jeżeli państwowy dług pu-
bliczny, liczony metodą krajową, nie przekroczy 55 proc. PKB. 
Na koniec 2012 roku relacja długu publicznego do PKB wyniosła 
53,7 proc. tegoż PKB. Z kolei megadziura budżetowa przekroczyła 
50 mld zł.

Proponowane przez rząd przedłużenie obowiązywania wyż-
szych stawek VAT na kolejne trzy lata może być niezgodne 
z konstytucyjną zasadą zaufania obywatela do państwa i prawa. 
Jeśli dodamy manipulacje przy dofinansowaniu Funduszu Ubez-
pieczeń Społecznych, to przygotowywany przez ministra finansów
budżet się nie ostoi. Chyba że siłą głosów posłów koalicji i tych, 
którzy ze strachu przed utratą fotela w Sejmie i bez perspektyw 
powrotu na Wiejską karnie zagłosują za budżetową fikcją.

Tusk: Obiecam wam wszystko...

nych obrotach one płacą bardzo 
niewielkie podatki. 

Czy można polegać na 
rządowych projektach, skoro 
ministerialni fachowcy prze-
szacowali wyniki nawet w tak 
prozaicznej sferze, jak wpływy 
z podatków. Już na koniec 2012 
roku zabrakło aż 16 miliardów 
złotych wpływów podatkowych 
z VAT, akcyzy, CIT i podatku 
od gier. Po półroczu trzeba było 
nowelizować budżet.

Jednocześnie dług publicz-
ny sięga 947 mld złotych. Dług 
zagraniczny to około 392,8 mld 
USD. W 2007 dług publiczny 
wynosił 527 mld zł. Przez sześć 
lat rządów PO-PSL dług publicz-
ny wzrósł o 400 mld zł.

Są kraje bardziej zadłużone, 
jak USA czy Japonia. Jednak 
Japończycy mają japońskie 
banki, Niemcy – niemieckie, 
a my polskich banków, oprócz 
resztówek w PKO BP i Banku 
Pocztowym oraz banków spół-
dzielczych, nie mamy.

Z punktu widzenia gospodar-
czego Polska jest kolonią, gdyż 
została skolonizowana przez 
sieci handlowe, przez obcy sys-
tem bankowy. Polska jest krajem 
skolonizowanym, bo słono płaci-
my innym za to, co moglibyśmy 
mieć dużo taniej. Choćby za 
usługi bankowe. Trzeba było aż 
interwencji Sejmu, który obniżył 
opłaty za płacenie kartami kredy-
towymi.

Ekonomiczny kiler 
Historia gospodarcza 

świata  zna  pojęcie 
„ekonomiczny kiler”. 

Dlaczego minister Rostowski 
niszczy siłę nabywczą pol-
skich rodzin? A jednocześnie  
broni opodatkowania sektora 
bankowego, który co roku od-
notowuje rekordowe zyski. To 
są organizacje, które są gośćmi 
w naszym kraju. Każda zło-
tówka, którą oni zarabiają, jest 
złotówką, która jest kosztem 
dla polskich przedsiębiorców 
i polskich rodzin. Dlaczego 
rząd nie szuka pieniędzy w tych 
portfelach? Dlaczego nie sięga 
po środki, które wypracowują 
sieci wielkopowierzchniowe, 
markety, przecież przy ogrom-

Polska postrzegana jest 
jako kraj, w którym więk-
szość ludzi znajduje się na 
dole społecznej hierarchii 
– wynika z sondażu CBOS. 
Kraj popada w spiralę za-
dłużenia, a partia władzy 
traktuje państwo jako 
prywatny folwark.

Demograficzna zapaść
puka do drzwi. Zarów-
no ci najbiedniejsi, jak 

i ci wykształceni i mobilni, 
wyjechali za granicę, szukając 
w desperacji szans na poprawę 
warunków życia. Ukryte (choć-
by na wsi, szacowane na 600 
tys. osób) i jawne bezrobocie 
dawno przekroczyło oficjalne
13 procent. We wrześniu 2013 r. 
ceny detaliczne większości ar-

tykułów żywnościowych były 
wyższe niż w analogicznym 
miesiącu ub. roku.

Jak PO traktuje państwo 
słychać w opublikowanym 
nagraniu rozmowy posła PO 
Norberta Wojnarowskiego 
z jednym z delegatów partii na 
Dolnym Śląsku, cyt. „Znamy 
się za długo, żeby tam o dupie 
Marynie gadać”. Rozmówca 
negocjuje więc pracę dla żony 
w jednej ze spółek Skarbu 
Państwa w zamian za poparcie 
Protasiewicza.

Nawet woj. pomorskie, ja-
koby matecznik PO, dryfuje na 
społeczną i gospodarczą mieli-
znę. Pomorskie polityczne tuzy 
grzeją pierwsze rządowe ławy, 
a woj. pomorskie odstaje od 
reszty kraju. Stopa bezrobocia 

rejestrowanego rośnie systema-
tycznie od 2008 roku (wynosiło 
ono 8 proc.). Pomorze spadło pod 
względem środków na ochronę 
zdrowia wydatkowanych na 
mieszkańca z 5 na 12 miejsce. 
Woj. pomorskie ma ostatnie 
miejsce w kraju pod względem 
łóżek w szpitalach na 10 tys. 
mieszkańców. Rośnie liczba 
rodzin, które żyją na granicy 
skrajnego ubóstwa. Co dziesiąta 
osoba na Pomorzu żyje poniżej 
minimum egzystencji (w kraju to 
6,8 proc.). Polskie ubóstwo ma 
twarz dziecka. Według danych 
GUS poniżej minimum egzy-
stencji, żyła co dziesiąta osoba 
w rodzinach z trójką dzieci 
oraz 27 proc. osób w gospo-
darstwach z czwórką i większą 
liczbą dzieci.

DRYFOWANIE na mieliznę
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– Jakie były źródła inicjaty-
wy „Polski Ślad” i skąd wybór 
tego, a nie innego patrona?

– Jest to wynik dyskusji kil-
ku pracowników i absolwentów 
Wydziału Humanistycznego 
Uniwersytetu Mikołaja Koper-
nika w Toruniu. Ale akcja ma 
charakter ogólnopolski. W 2011 
r. założyliśmy Fundację Kazi-
mierza Wielkiego, a od początku 
2013 r. rozwijamy „Polski Ślad” 
jako naszą flagową inicjatywę.
Nasz patron to władca, który jest 
jednoznacznie kojarzony z mą-
drą polityką modernizacyjną, 
z umacnianiem pozycji Polski, 
także gospodarczej.

– Co oznacza „polski 
ślad”?

– Chodziło o stworzenie 
wizualnego znaku, który byłby 
dla konsumentów gwarancją, 
że dana firma czy produkt są
polskie. Do naszego projektu 
mogą przystąpić przedsiębior-
stwa, które są własnością oby-
wateli polskich i płacą w Pol-
sce wszystkie należne podatki. 
A zatem wydając pieniądze na 
ich produkty lub usługi mamy 
pewność, że nie zostaną one 
wytransferowane za granicę. 
Ujmując rzecz metaforycznie, 
taka firma zostawia właśnie
„polski ślad”. W projekcie 
uczestniczy już kilkadziesiąt 
firm, kolejne się rejestrują.

– Czy wśród Polaków 
rośnie świadomość wagi na-
szych codziennych wyborów 
ekonomicznych?

– Nie spotkaliśmy się do-
tychczas z reakcjami negatyw-
nymi, dominują opinie pozy-
tywne albo neutralne. Jednak 
w porównaniu z państwami 
zachodnimi jesteśmy na począt-
ku drogi. Musimy pokonać nie 
tylko bariery materialne, ale też 
mentalne. Rozmaite badania po-
kazują zwiększające się poparcie 
dla idei patriotyzmu ekonomicz-
nego, zwłaszcza w ostatnich 
dwóch latach. Są to jednak tyl-
ko deklaracje, bo zakupy coraz 
chętniej robimy w dyskontach, 
które z polskim kapitałem za-
zwyczaj nie mają nic wspólnego. 
A w momentach, w których za-
czynamy kierować się nie tylko 
ceną, ale i jakością, kupujemy 
na przykład artykuły chemiczne 
z Niemiec czy elektronikę ze 
Stanów Zjednoczonych.

– Dlaczego?
– Po pierwsze, relatywnie 

niskie zarobki Polaków spra-

Patrioci nie bankrutują
Kapitał nie ma narodowości – głosi jeden z najważniejszych 
liberalnych pseudodogmatów. Tymczasem – o paradoksie! 
– widzimy, jak wraz z postępującą globalizacją poszcze-
gólne państwa zażarcie bronią swojego stanu posiadania 
w gospodarce, a do łask wraca pojęcie narodowych inte-
resów ekonomicznych.

Wielu z nas wstaje 
rano, włącza japoń-
skie radio, zakłada 

amerykańskie spodnie, wietnam-
ski podkoszulek i chińskie buty, 
siada przed koreańskim kompu-
terem i w amerykańskim banku 
zleca przelewy za internetowe 
zakupy w Anglii, po czym wsiada 
do czeskiego samochodu i jedzie 
do francuskiego hipermarketu na 
zakupy. Po uzupełnieniu holen-
derskiej lodówki w hiszpańskie 
owoce, belgijski ser i greckie 
wino wraca do domu. Gotuje 
obiad na rosyjskim gazie. Na ko-
niec siada na włoskiej kanapie, 
pijąc kolumbijską kawę słodzo-
ną ukraińskim cukrem i... szuka 
pracy w niemieckiej gazecie 
– znowu nie ma! Ta anegdota, 
zapożyczona od zaprzyjaźnionej 
redakcji „Portowca”, celnie ko-
mentuje polski problem z patrio-
tyzmem ekonomicznym.

Co właściwie oznacza to po-
jęcie? Łączy w sobie patriotyzm 
gospodarczy i konsumencki. 
Obydwa odnoszą się do świa-
domości i odpowiedzialności 
– pierwszy decydentów poli-

tycznych i gospodarczych (wła-
ściciele przedsiębiorstw), drugi 
konsumentów, czyli nas wszyst-
kich. Codzienne decyzje obu 
grup mogą przecież wpływać 
negatywnie lub pozytywnie na 
regionalne i krajowe otoczenie 
społeczno-gospodarcze. To, czy 
nasze wspólne pieniądze przy-
niosą chociażby nowe miejsca 
pracy w Polsce, czy za granicą, 
zależy w równym stopniu od 
„wielkich” decyzji inwestycyj-
nych polityków (np. zamówień 
publicznych), jak i naszych co-
dziennych wyborów podczas 
zakupów. Od tych drugich być 
może nawet bardziej. Wygląda 
bowiem na to, że gdy w całej 
Europie politycy dbają o intere-
sy ekonomiczne swoich obywa-
teli (o czym boleśnie przekonali 
się kilkanaście miesięcy temu 
pracownicy tyskich zakładów 
włoskiego Fiata), polskie wła-
dze hitem polskiej gospodarki 
postanowiły uczynić… tanią siłę 
roboczą. A to na skali zachowań 
gospodarczych biegun patrioty-
zmu ekonomicznego.

Adam Chmielecki

Ponad 2,6 mld złotych wydała spółka PKP Intercity na zakup 
20 pociągów kolei szybkich prędkości. Niestety, ani grosza 
z tej kwoty nie powąchają polskie przedsiębiorstwa, bo PKP 

kupiło pociągi Pendolino włoskiej firmy Fiat Ferroviara. Koleje
nie zadbały nawet o to, by chociaż część podzespołów do włoskich 
pociągów pochodziła od polskich podwykonawców.

Na ten brak patriotycznego wyczucia gospodarczego narzekał w me-
diach Tomasz Zaboklicki, prezes firmy PESABydgoszcz, cenionego
w Europie producenta pojazdów szynowych: „Będziemy mieli w Pol-
sce włoskie Pendolino, ale widzieli państwo, aby ktoś z władz walczył, 
żeby w tych pociągach były jakieś polskie urządzenia, polskie elemen-
ty? Wydajemy 2,7 mld zł i jest nam to obojętne!”. Prezes PESY wie, co 
mówi, bo kierowane przez niego przedsiębiorstwo na własnej skórze 
(czy raczej poszyciu pojazdów) doświadczyło, że pilnowanie własnych 
interesów gospodarczych to europejski standard. Firma z Bydgoszczy 
już po wygraniu w ostatnich miesiącach przetargów na dostarczenie 
pociągów dla kolei czeskich i niemieckich musiała zadeklarować za-
mówienie części podzespołów w tych państwach. W przypadku na-
szych południowych sąsiadów interweniował w ten sprawie osobiście 
ambasador Czech w Polsce, w przypadku zachodnich zostało to wręcz 
wymuszone groźną strajku niemieckich związków zawodowych. Kiedy 
w Polsce skierujemy gospodarkę na podobne, patriotyczne tory?

Zostaw polski ślad 
w gospodarce
Rozmowa z dr. KRZYSZTOFEM PIETROWICZEM, 
socjologiem z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
i działaczem Fundacji im. Kazimierza Wielkiego, 
propagującej ideę patriotyzmu gospodarczego

PESA SA 139-002 na targach Trako.

Na patriotyczne tory
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wiają, że o wyborze decyduje 
cena. Po drugie, problemem 
jest mentalne przekonanie, że 
produkt „zachodni” jest lepszy. 
Po trzecie, ignorujemy dość 
oczywiste związki przyczyno-
wo-skutkowe, jak ten, że kie-
rując się wyłącznie kryterium 
cenowym sprawiamy, iż nasze 
pieniądze są transferowane poza 
granice Polski, a zatem przyczy-
niamy się do wzrostu dobrobytu 
na innych obszarach.

– Czy zagraniczne firmy wy-
korzystują fakt, że Polacy – jak 
wynika z Pańskich analiz – nie 
zawsze szukają produktów 
z metką „Made in Poland”?

– Wiele zachodnich koncer-
nów utrzymuje lokalne marki, 
w Polsce to chociażby Wedel 
czy Winiary. To nie jest tylko 
i wyłącznie kwestia przyzwy-
czajenia czy „grania” na senty-
mentach. Istnieje w miarę po-
wszechne przekonanie, że nasze 
rodzime produkty spożywcze są 
dobre. Na początku inicjatywy 
„Polski Ślad” z chęcią przystą-
pienia do niej zgłosił się do nas 
lokalny oddział dużej między-
narodowej firmy spożywczej.
Oczywiście odmówiliśmy, bo 
my szukamy polskich firm,
a nie zagranicznych przedsię-
biorstw z polskimi markami, 
ale ten przykład pokazuje, że 
firmom będącym własnością
kapitału obcego zależy na tym, 
by kojarzyć się Polską. To jest 
opłacalna strategia biznesowa.

– Czy dotyczy ona jedynie 
produkcji spożywczej?

– Polacy zdecydowanie 
preferują artykuły spożywcze 
produkcji polskiej. Natomiast 
w przypadku innych produk-
tów wygląda to zdecydowanie 
gorzej. Polskość produktu nie 
jest utożsamiana z jakością. 
I to musi się zmienić.

– Mówimy o konsumen-
tach. A jak jest ze świadomo-

ścią władz samorządowych 
i centralnych?

– Jeśli chodzi o instytucje 
państwowe czy samorządo-
we, ważnym czynnikiem jest 
ustawa o zamówieniach pu-
blicznych. Jedynym istotnym 
kryterium w przetargach jest 
cena. Brak zatem preferen-
cji dla polskich produktów. 
To oczywiście prowadzi do 
rozważań, jak skonstruować 
ustawę, żeby nie doprowadzić 
do przepłacania lub wybiera-
nia produktów rodzimych, ale 
gorszej jakości. To już jednak 
temat na inną dyskusję.

– Czy państwo wspiera ideę 
patriotyzmu ekonomicznego?

– Na poziomie deklaracji 
jest całkiem nieźle. Od jakie-
goś czasu idee patriotyzmu 
gospodarczego są obecne tak-
że w wypowiedziach przedsta-
wicieli władzy. Jest to istotna 
zmiana. Kiedy w latach 90. 
ktoś z elit wspominał o patrio-
tyzmie gospodarczym, zazwy-
czaj był ignorowany lub wy-
śmiewany. Władze najczęściej 
wiążą patriotyzm ekonomiczny 
z kwestiami podatkowymi, ale 
to nie jest najważniejsze. Istot-
ne jest to, że sama idea jest 
uznana za coś pozytywnego. 
Natomiast za tego rodzaju de-
klaracjami nie idą żadne kon-
kretne działania.

– Jak połączyć własne in-
teresy gospodarcze z postępu-
jącą globalizacją i integracją 
europejską?

– Trzeba pamiętać, że ak-
tywne wspieranie patriotyzmu 
ekonomicznego w warunkach 
integracji europejskiej to ba-
lansowanie po cienkiej linie. 
Nie wydaje mi się, żeby obec-
ne władze były do tego zdolne, 
gdyż to wiązałoby się z poten-
cjalnymi konfliktami z instytu-
cjami UE. Tymczasem słowne 
deklaracje nie niosą żadnych 
konsekwencji. Jest to swego 
rodzaju paradoks. Rząd ma 
idealną sytuację do podjęcia 
aktywnych działań w duchu 
patriotyzmu gospodarczego. 
Istnieje bowiem przyzwolenie 
opinii publicznej i dużej części 
elit na takie działania. Tymcza-
sem władze włączają się w nar-
rację patriotyczną, ale nie po-
dejmują realnych kroków.

Rozmawiał  
Adam Chmielecki
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Polacy, zapytani przez ankieterów Centrum Badania Opinii 
Społecznej, czy uważają za słuszne, aby prawo określało, 
jaki powinien być udział kobiet w zarządach i radach nad-
zorczych spółek publicznych, odpowiedzieli negatywnie. 

Większość ankietowanych (63 proc.) sprzeciwiło się podobne-
mu rozwiązaniu, przy czym blisko co trzeci (29 proc.) jest mu 
zdecydowanie przeciwny. Za kwotowym określeniem udziału 

kobiet w zarządach i radach nadzorczych spółek publicznych opowiedział 
się zaledwie co czwarty respondent (24 proc.), w tym jedynie co czterna-
sty uczynił to w sposób zdecydowany (7 proc.).\

Wynika stąd, że Polsce, pośród innych krajów Unii Europej-
skiej, daleko jeszcze do wprowadzenia w życie rozwiązań propo-
nowanych przez Komisję Europejską, dotyczących zwiększenia 
udziału kobiet we władzach największych spółek notowanych na 
giełdach. Tak więc jako ciekawostkę tylko można dodać, że an-
kietowani popierający to rozwiązanie uważają, iż gwarantowany 
udział kobiet w zarządach i radach nadzorczych spółek publicz-
nych – średnio rzecz biorąc – powinien wynosić 39 proc.

Pierwszym krajem, nie tylko w Europie, ale na świecie, który wpro-
wadził rozwiązania kwotowe w kwestii dostępu kobiet do stanowisk 
kierowniczych, była Norwegia. Wprowadzając odpowiednie przepisy 
zagwarantowano tam kobietom 40 proc. miejsc w radach nadzorczych 
spółek publicznych. Zasada ta obowiązuje od 2004 roku i mówi ona, że 
przedstawiciele każdej z płci mają zagwarantowane przynajmniej 40 proc. 
miejsc w radach nadzorczych mających przynajmniej 9 członków.

Szacuje się, że rozwiązanie to dotyczy około 460 największych 
przedsiębiorstw państwowych, komunalnych oraz prywatnych, 
mających status spółek akcyjnych w obrocie publicznym. Nie 
obowiązuje natomiast w pozostałych firmach.

Rozwiązanie to wprowadzano stopniowo, dając prywatnym 
przedsiębiorstwom dwa lata na jego realizację – jednak pod groźbą 
likwidacji. Dzisiaj współczynnik udziału kobiet w radach nadzor-
czych norweskich spółek publicznych wynosi 42 proc., podczas 
gdy wcześniej było to zaledwie 8 proc. I – pomimo wcześniejszych 
obaw – skutek jest taki, że do rad nadzorczych trafiły kobiety 
często lepiej wykształcone od mężczyzn. W konsekwencji spowo-
dowało to także, iż wiele norweskich firm, których przepis ten nie 
obejmował, dobrowolnie zwiększyło zatrudnienie kobiet.

Zasada ta dotyczy jednak wyłącznie rad nadzorczych i nie pociągnęła 
za sobą zwiększenia liczby kobiet w innych obszarach zarządzania przed-
siębiorstwem, czy to w zarządach firm, czy też na odpowiedzialnych 
stanowiskach menedżerskich. Dlatego dzisiaj w Norwegii trwa dyskusja 
o znacznym rozszerzeniu działania przepisów o stosowaniu parytetu.

Z roku na rok przybywa rodzin, w których pracują oby-
dwoje rodzice. To trend cywilizacyjny widoczny nie tylko 
w naszym kraju czy Europie, ale na całym świecie. Polska 
należy do krajów, w których od 2005 r. najszybciej przybyło 
rodzin z dziećmi z dwojgiem żywicieli. Z danych Eurostatu 
wynika, że w roku 2011 było to prawie 62 proc. gospo-
darstw. W 2005 r. było ich zdecydowanie mniej, bo 53,7 
proc. Dzięki temu wzrostowi zbliżyliśmy się do średniej 
unijnej, wynoszącej obecnie 62,5 proc.

„Polityka prorodzinna – oceny 
i postulaty”.

Więcej niż co piąty ankieto-
wany wskazywał na takie finan-
sowe formy wspierania rodziny, 
jak: zmniejszanie kosztów opieki 
przedszkolnej (25 proc.), wypła-
canie przez państwo pensji dla 
niepracujących zawodowo kobiet 
zajmujących się wychowywani-
em dzieci (22 proc.). Trochę rzad-
ziej wskazywano pozostałe spos-
oby finansowego oddziaływania: 
wysokie zasiłki dla rodzin znajdu-
jących się w trudnej sytuacji ma-
terialnej (19 proc.), podniesienie 
progu dochodowego uprawniają-
cego do zasiłków rodzinnych (17 
proc.) czy też jednorazowe zasiłki 
wypłacane po urodzeniu dziecka, 
tzw. becikowe (14 proc.).

Spośród pozafinansowych 
instrumentów polityki pro-
rodzinnej mogących zachęcić 
młodych ludzi do decydowania 
się na dzieci relatywnie często 
wskazywane były: zwiększenie 
liczby żłobków i przedszko-
li (21 proc.) oraz stworzenie 
rodzicom małych dzieci moż-
liwości elastycznego czasu 
pracy (17 proc.).

Warto zaznaczyć, iż Polacy 
w ogromnej większości uważa-
ją, że państwo poprzez od-
powiednią politykę prorodzinną 
może zachęcać ludzi do posia-
dania potomstwa. Zaledwie co 
pięćdziesiąty ankietowany (2 
proc.) jest zdania, że polityka 
prorodzinna nie wpływa na za-
mierzenia prokreacyjne.

Opinie na temat skuteczności 
różnych form wspierania rodzi-
ny różnicuje płeć. Kobiety częś-
ciej niż mężczyźni uważają, że 
do posiadania dzieci zachęciły-
by młodych ludzi rozwiązania 
pozwalające godzić obowiązki 
zawodowe z rodzinnymi, takie 
jak: pomoc w powrocie do pracy 
lub znalezieniu zatrudnienia dla 
matek małych dzieci (39 proc. 
wobec 28 proc.) oraz zwięks-
zenie liczby przedszkoli i żłob-
ków (24 proc. wobec 18 proc.). 
Mężczyźni zaś trochę częściej 
niż kobiety przywiązują wagę 
do ulg podatkowych dla osób 
wychowujących dzieci (48 proc. 
wobec 43 proc.), wskazując na 
ten instrument polityki rodzinnej 
niemal równie często jak na ro-
czne urlopy rodzicielskie.

Przekonania w tej spra-
wie zależne są również od 
wykształcenia oraz sytuacji 
materialnej. Absolwenci wyż-
szych uczelni częściej niż po-
zostali uważają, że zachętą do 
posiadania dzieci mogą być 
ulgi podatkowe, a także ela-
styczny czas pracy, natomiast 
gorzej wykształceni częściej 
w tym kontekście wskazują na 
jednorazowe zasiłki wypłacane 
po urodzeniu dziecka oraz wy-
sokie zasiłki dla rodzin znajdu-
jących się w trudnej sytuacji 
materialnej.

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Norweski Mechanizm 
Finansowy 2009-2014, w ramach Programu Godna Praca i Dialog Trójstronny

Norwegia była pierwsza

Region Gdański NSZZ „Solidarność” zaprasza do udziału 
w nowym projekcie „To be or not to be CSR” („Być albo nie 
być społecznie odpowiedzialnym w biznesie”). Jego celem 
jest promocja zasad społecznej odpowiedzialności przedsię-
biorstw (CSR) pośród pomorskich pracodawców, pracow-
ników, przedstawicieli związków zawodowych, związków 
pracodawców i mieszkańców naszego województwa.
Szczegółowe informacje na temat projektu znajdziecie Pań-
stwo na naszej stronie internetowej www.2beCSR.eu
Biuro projektu: Region Gdański NSZZ „Solidarność”
ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk
Sekretarz projektu: Joanna Szarkowska
tel. 58 308 42 45, fax 58 308 44 18
e-mail: j.szarkowska@solidarnosc.gda.pl

Praca ważniejsza od zasiłków

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Natomiast jeszcze szyb-
ciej takie procesy prze-
biegają w Niemczech 

(wzrost z 56 do 67,7 proc.) 
i na Malcie (z 27,7 do 44,1 
proc.). Średnio w UE wskaź-
nik wzrósł z 59,5 do 62,5 proc. 
Oczywiście na wzrost wskaź-
nika ewidentnie wpływ ma 
wszechobecny kryzys. Gdyby 
nie on, prawdopodobnie takich 
rodzin byłoby więcej. W kilku 
krajach dotkniętych recesją po 
2008 r. wzrosła bowiem liczba 
rodzin, gdzie pracuje tylko jed-
na osoba (albo żadna) - tak się 
stało np. w Grecji, Hiszpanii, 
Estonii, Wielkiej Brytanii czy 
na Węgrzech.

Co trzeci badany Polak 
(34 proc. respondentów), 
wiążąc zaniechanie planów 
prokreacyjnych z trudną sytu-
acją młodych matek na ryn-
ku pracy, podziela opinię, że 
z punktu widzenia zwiększe-
nia dzietności kluczowa jest 
pomoc w powrocie do pracy 
lub w znalezieniu zatrudnienia 
dla matek małych dzieci – po-
dało Centrum Badania Opinii 
Społecznej w swoim raporcie 

Do udziału w projekcie „Opieka plus 
praca – to się opłaca!“ zapraszamy 
pracodawców i pracowników z sektora 
Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw 
zamieszkałych na terenie województwa 
pomorskiego.
W ramach projektu planowane są następują-
ce działania:
 Spotkania informacyjne

Osiem spotkań informacyjnych zorganizo-
wanych w ośmiu powiatach województwa 
pomorskiego (tczewskim, nowodworskim, 
starogardzkim, kwidzyńskim, sztum-
skim, wejherowskim, puckim, kartuskim) 
z zakresu możliwych do wprowadzenia 
w sektorze MMŚP konkretnych rozwiązań 
dotyczących godzenia życia zawodowego 
i rodzinnego.

 Konferencje
Dwie konferencje podsumowujące w Gdań-
sku i Słupsku z udziałem ekspertów, celem 
przedstawienia konkretnych rozwiązań 

możliwych do wprowadzenia w sektorze 
MMŚP dotyczących godzenia życia zawodo-
wego i rodzinnego oraz prezentacji dobrych 
praktyk w tym zakresie.
Szczegółowe informacje na temat projektu 
znajdziecie Państwo na naszej stronie inter-
netowej www.opiekapluspraca.pl

Biuro projektu
Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Śred-
nich Przedsiębiorstw, ul. Piwna 1/2, 80-831 
Gdańsk
tel.: 58 301 11 27, 58 301 84 41,58 301 31 
16, fax: 58 301 79 31
e-mail: biuro@pomorskaizba.pl

Partner projektu
Region Gdański NSZZ „Solidarność“
Dział Programów Europejskich, ul. Wały 
Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk
tel. 58 308 43 54, fax 58 308 44 18, e-mail: 
j.szarkowska@solidarnosc.gda.pl
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Cytat miesiąca

„

3770,91 zł
Tyle wyniosło średnie wynagrodzenie 
brutto w sektorze przedsiębiorstw 
we wrześniu 2013 r. W ujęciu mie-
sięcznym wzrosło o 0,3%, a rok do 
roku 3,6%.

SŁONECZNASŁONECZNAwitamina D

Szczęśliwi altruiści
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D O B O S Z  J A N A więcej na www.solidarnosc.gda.pl

Stan zdrowia każdego człowieka można 
ocenić na dwa sposoby: na pod-
stawie wystąpienia objawów cho-
robowych lub w oparciu o wyniki 
badań lekarskich. Jeśli nawet ktoś 
czuje się całkiem dobrze, ale jego 
wyniki badań są złe, uznaje się go 
za chorego, i poddaje terapii far-
makologicznej. Najciekawsze jest 
jednak to, że normy określające nasz 
stan zdrowia zmieniły się diame-
tralnie w ciągu ostatnich 60 lat. I tak, 
gdyby dany człowiek przeprowadził badania lekar-
skie 60 lat temu, uznany byłby za zupełnie zdrowego, robiąc te same 
badania dzisiaj, wg nowej skali, jest chory. Od lat 50. XX wieku konse-
kwentnie obniżane są normy zdrowia dotyczące trzech wskaźników: 
ciśnienia tętniczego krwi, poziomu glukozy i poziomu cholesterolu. 
Niewielkie obniżenie normy ciśnienia ze 160 mm Hg do 140 mm Hg 
zaowocowało w latach 70. zwiększeniem liczby osób kwalifikowa-
nych do leczenia lekami z 2,3 do 16 proc., czyli blisko siedmiokrotnie. 
Podobna sytuacja dotyczy cholesterolu (obecna norma to 220-250 
mg/l, 20 lat temu obowiązywało 280 mg/l), to samo dzieje się z nor-
mami poziomu glukozy we krwi (norma 120 mg%, rano, na czczo). 
Niestety, obecnie tendencje są takie, że nawet przy wyniku ok. 105 
mg% na wszelki wypadek podaje się leki, aby uniknąć cukrzycy. Zmia-
na wysokości wskaźników sprawia, że przybywa chorych, zwiększa 
się również sprzedaż leków.                                                                

Źródło: Akademia Zdrowia Dan-Wit; nowadebata.pl

Jeszcze do niedawna uważano, że witaminę D należy profilak-
tycznie podawać wyłącznie niemowlętom. Okazuje się jednak, że 
również osoby dorosłe powinny ją zażywać.

Witaminę D nazywa się „słoneczną”, bo nasz organizm wy-
twarza ją pod wpływem promieni UV. Latem moglibyśmy korzy-
stać z dobrodziejstwa kąpieli słonecznych, ale smarujemy się od 
stóp do głów kosmetykami z filtrami, które blokują produkcję 
witaminy D. W okresie jesienno-zimowym słońca jest jak na le-
karstwo, a ciało mamy szczelnie zakryte i zaczynają się pojawiać 
niedobory słonecznej witaminy, co ma wpływ na nasze zdrowie. 
Jak wykazują badania, u osób przyjmujących suplementy diety 
z witaminą D aż trzy razy rzadziej występowały objawy grypy lub 
przeziębienia. Brak witaminy D może powodować również de-
presję. Dlatego korzystajmy z każdej możliwej chwili na słońcu, 
czerpiąc z jego dobroczynnego wpływu. Częściej jadajmy bogate 
w tę witaminę tłuste ryby, np. śledzie, łososie. A jesienią i zimą, 
gdy dni są krótkie i pochmurne, łykajmy kapsułki z witaminą D 
przeznaczone dla dorosłych.                                                     

W Polsce pracownik za-
rabiający przeciętną pensję 
musi pracować 7 dni, aby za-
robić tyle, co przeciętny szef 
na godzinę – wynika z danych 
przedstawionych przez brytyjski 
tygodnik „The Economist”. Wy-
liczono, że przeciętna stawka 
godzinna polskiego szefa firmy 
to 262 dolary, czyli 830,07 zł. 
Zwykły pracownik musi na taką 
kwotę pracować średnio przez 
7 dni. Gorsza sytuacja panuje 
w ośmiu innych krajach euro-
pejskich: Bułgarii, Portugalii, 
Włoszech, Węgrzech, Hiszpanii, 
Rosji, Ukrainie i Rumunii. W tym 
ostatnim kraju ludzie muszą 
pracować dokładnie 13 dni, aby 
osiągnąć tyle, co ich szefowie 
mają w godzinę. Co ciekawe, 
tam stawka wynosi więcej niż 
w Polsce, bo 966,82 zł.

Najkrócej prezesów muszą 
„gonić” Norwegowie, Szwaj-
carzy, Islandczycy. Zarabiający 
średnią pensje w tych krajach 
są w stanie osiągnąć godzi-
nowe zarobki szefa już po 2-3 
dniach. W Polsce osoba zara-
biająca płacę minimalną po 
12 dniach dochodzi do kwoty, 

Kraj Stawka godzinna 
szefów firm

Czas, po 
którym 
pracownik 
osiąga pensję 
godzinową 
szefa (średnia 
płaca)

Czas, po którym 
pracownik 
osiąga pensję 
godzinową 
szefa (minimal-
na płaca) 

Polska  830,07 zł (262 dol.)  7 dni 12 dni 
Norwegia 1495,39 zł (472 dol.) 2 dni 3 dni 
Rumunia 966,30 zł (305 dol.) 13 dni 30 dni

Naukowcy wykazali, że istnieje związek między altruizmem 
a odczuwaniem szczęścia. Około 50 proc. naszego ogólnego sta-
nu zadowolenia jest zdeterminowane genetycznie i nie możemy 
niczego zmienić. Kolejne 10 proc. zależy od uwarunkowań spo-
łecznych (wykształcenia, dochodów, stanu cywilnego), na które 
mamy ograniczony wpływ. Natomiast pozostałe 40 proc. pozo-
staje w ścisłym związku z naszym codziennym zachowaniem oraz 
sposobem myślenia o sobie i innych. Jedne z badań dowiodły, że 
ludzie, którzy wydawali więcej pieniędzy na innych, byli znacznie 
szczęśliwsi niż ci, którzy wydawali więcej na zaspokajanie wła-
snych potrzeb. Nasz altruizm nie musi się wiązać z nakładami 
finansowymi, często istotniejsze jest poświęcenie drugiej osobie 
uwagi i czasu. Wystarczy zrobić pięć dobrych rzeczy, by poczuć 
się szczęśliwszym aż o 40 procent.                                            

dni na godzinê
SIEDEM

jaką szef firmy zarabia w go-
dzinę i nie jest pocieszeniem, 
że w Rumunii pracownik z mi-
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nimalną pensją potrzebuje na 
dogonienie godziny szefa aż 
30 dni.                                 

Stopa bezrobocia w wo-
jewództwie pomorskim 
jest taka jak średnia 
w kraju – 13 proc. 110 
950 osób szuka na Po-
morzu pracy. 

Bezrobocie w Polsce we wrześniu 
wyniosło 13 proc. nie wzrosło wo-
bec także 13 proc. w sierpniu.  Licz-
ba zarejestrowanych bezrobotnych 
w Polsce, bez szarej strefy i ukrytego 
bezrobocia to 2 083 116. (GUS)

Na koniec września 
poziom krajowego 
długu rynkowego 
wyniósł 570,3 mld zł 
wobec 526,1 mld na 
koniec 2012 r. 

Trzymamy za słowo!
– Chciałbym, żeby Polacy zarabiali więcej. Czy ja pracował-

bym za 1200 zł? Wyobrażam to sobie.

Władysław Kosiniak-Kamysz, 
minister pracy i polityki społecznej, na antenie RMF FM

”

Emigracja zarob-
kowa spowodo-
wała, że obecnie 
w naszym kraju 
mieszka tylko 36,8 
mln Polaków. 
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SPOŁECZEŃSTWO

Za nami miesiąc szczególnej pamięci o pomocy Kościoła ka-
tolickiego w Polsce dla ruchu „Solidarności”, symbolizowa-
nej chociażby przez dwóch wielkich kapłanów – Jana Pawła 
II i ks. Jerzego Popiełuszkę. W październiku obchodziliśmy 
radosną rocznicę wyboru pierwszego z nich na Stolicę Pio-
trową i – dla odmiany – wspomnienie męczeńskiej śmierci 
drugiego. Pamięć o obu błogosławionych jest wciąż żywa. 
Nauce Jana Pawła II poświęcony jest coroczny Dzień Papie-
ski. W tym roku odbył się on pod hasłem „Papież dialogu”.

nicznym. Jednak już w liście 
pasterskim z okazji tegorocz-
nego Dnia Papieskiego polscy 
biskupi podkreślili fatalny stan 
dialogu społecznego w Polsce: 
„Ostatnie lata pokazały, z jaką 
trudnością przychodzi nam 
prowadzenie dialogu. Zauwa-
ża się to w wielu dziedzinach 
życia: w rodzinie i w pracy, 
w życiu społecznym i w po-
lityce, w relacjach z bliski-
mi i z obcymi, którzy do nas 
przybywają. Ludziom trudno 
jest porozumieć się między 
sobą w kwestiach światopo-
glądu, etyki, kultury, nie mó-
wiąc o polityce czy gospodar-
ce. Trudny, ale potrzebny jest 
dialog na temat współczesnej 
rodziny czy wychowania”.

Zasady prawdziwego 
dialogu

W przywołanym liście biskupi 
przypomnieli również, że funda-
mentem autentycznego dialogu 
są poszanowanie prawdy, szacu-
nek dla drugiej strony i wspólny 
cel uczestników dialogu. Co cie-
kawe, trzymanie się tych zasad 
w pierwszej kolejności oznacza 
skupienie się na… sobie. Dopiero 
bowiem po uświadomieniu sobie 
własnej tożsamości i celów można 
w prawdzie podjąć dialog ze stro-
ną przeciwną. Tak o tym paradok-
sie mówił już w 1979 r. podczas 
pierwszej pielgrzymki do Polski 
Jan Paweł II: „W dialogu trze-
ba jasno mówić, kim ja jestem, 
żebym mógł rozmawiać z kimś 
drugim, który jest inny. Trzeba 
bardzo jasno to mówić, bardzo 
stanowczo: kim ja jestem, kim ja 
chcę być i kim chcę pozostać”.

„Dialog – czytamy dalej 
we wspomnianym liście epi-
skopatu – to coś więcej niż 
wymiana poglądów, krytyka, 
spór czy polemika. Zaczyna 
się on od spotkania człowieka 
z człowiekiem, cierpliwego 
słuchania, zadawania pytań, aż 
po możliwość wypowiedzenia 
się. Tak rozumiany dialog za-
kłada otwartość i dobrą wolę 
oraz wzajemny szacunek. Daje 
możliwość przemyślenia wła-
snych argumentów, ich zwe-
ryfikowania oraz zrozumienia 
drugiej strony. Nie jest mu obce 
doświadczenie trudności i braku 
zrozumienia. Wierzymy jednak, 
że prawda jest silniejsza i ma 
moc pokonać przeciwności”.

List biskupów z okazji XIII 
Dnia Papieskiego zawiera także 
gorzką, choć jak się wydaje trafną 

DIALOG W NAUCZANIU JANA PAWŁA II

„Chrześcijanin żyje wolnością i służy jej (…) w dialogu z innymi 
ludźmi, baczny na każdy fragment prawdy, obecny w konkret-
nym życiu i w kulturze poszczególnych osób oraz narodów”.

Encyklika „Sollicitudo rei socialis”, rozdział 5, część 46

„Gotowości do dialogu i do współpracy należy oczekiwać 
od wszystkich ludzi dobrej woli, a szczególnie osób i grup, 
które ponoszą konkretną odpowiedzialność za sprawy poli-
tyczne, gospodarcze i społeczne, zarówno na szczeblu kra-
jowym, jak i międzynarodowym”.

Encyklika „Centisimus annus”, rozdział 6, część 60

„Przypomnieć należy rolę związków zawodowych, nie tylko 
jako instrumentu pertraktacji, ale również jako »miejsca« wy-
rażania podmiotowości pracowników. Służą one rozwijaniu 
autentycznej kultury pracy i pomagają pracownikom uczest-
niczyć w sposób w pełni ludzki w życiu przedsiębiorstwa”.

Encyklika „Centisimus annus”, rozdział 5, część 15

„Solidarność musi iść przed walką. (…) Wówczas może prze-
trwać i rozwijać się każdy naród w wielkiej rodzinie ludzkiej. 
(…) Solidarność to znaczy sposób bytowania wielości ludz-
kiej, na przykład narodu, w jedności, w uszanowaniu wszyst-
kich różnic (…) a więc jedność w wielości, a więc pluralizm”.

Homilia podczas mszy św., Gdynia, 11 czerwca 1987 r.

„Jeden drugiego brzemiona noście. (…) Człowiek nie jest sam, 
żyje z drugimi, przez drugich, dla drugich. Cała ludzka egzy-
stencja ma wymiar wspólnotowy – i wymiar społeczny (…) 
Właśnie z punktu widzenia wspólnoty społecznej musi być 
dość przestrzeni dla każdego. Jednym z ważnych zadań pań-
stwa jest stwarzanie tej przestrzeni, tak aby każdy mógł przez 
pracę rozwijać siebie, swoją osobowość i swoje powołanie”.

Homilia podczas mszy św., Gdańsk, 12 czerwca 1987 r.

KATOLICKA NAUKA SPOŁECZNA, ODC. 19

PAPIEŻ dialogu

Dzień Papieski organizo-
wany jest przez Konfe-
rencję Episkopatu Pol-

ski od 2000 r., zawsze w drugą 
niedzielę października. Wyda-
rzenie co roku skupia się na 
innym aspekcie życia błogo-
sławionego Papieża Polaka. 
Tym razem wybrana tematyka 
wyjątkowo wyraźnie nawiązuje 
do bieżącej sytuacji społecznej 
w naszym kraju.

Czy taka intencja przy-
świecała polskim hierarchom 
katolickim? Być może nie do 
końca, przecież cała akcja ma 
przede wszystkim charakter ko-
ścielny, a hasło „papież dialo-
gu” w przypadku Jana Pawła II 
można rozumieć w różnorakim 
kontekście, chociażby ekume-

Ojciec Święty Jan Paweł II, Gdańsk Zaspa, 12 czerwca 1987 r. 
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refleksję, że dialog kończy się, jeśli 
miejsce życzliwości zajmie wro-
gość czy chęć dominacji: „Jego 
zaprzeczeniem jest na przykład 
kompromis za wszelką cenę, go-
dzący się na odstępstwa od praw-
dy. Nie wolno bowiem godzić się 
na łamanie prawdy Bożej nawet 
kosztem utraty popularności”.

„Solidarność” 
podmiotem dialogu

Błogosławiony Jan Paweł II 
był wielkim przyjacielem, wręcz 
ambasadorem „Solidarności”. 
Wielokrotnie podkreślał prawo 
Związku do podmiotowej roli 
w relacjach z władzami komu-
nistycznymi, a po 1989 r. wol-

nej Polski. Przypominał także 
jedno z podstawowych założeń 
katolickiej nauki społecznej, 
uznające związki zawodowe za 
naturalną reprezentację pracow-
ników i społeczeństwa. Niektó-
re z tych wypowiedzi polskiego 
Papieża przypominamy wyżej.

Niedawno dowiedzieliśmy 
się, że Jan Paweł II w kwietniu 
2014 r. zostanie kanonizowany. 
Będzie to kolejna okazja do re-
fleksji nad jego życiem i naucza-
niem. Czy poza przysłowiowymi 
już papieskimi kremówkami bę-
dziemy pamiętać także o świa-
dectwie dialogu społecznego, 
które nam pozostawił?

Adam Chmielecki

Czekało na nią kilka poko-
leń Polaków, w latach nie-
woli narodowej żyjąc pod 
rządami trzech państw 
zaborczych.

W pierwszej połowie 
XIX stulecia zapa-
lało iskrą nadziei na 

niepodległość każde powstanie 
narodowe, te dwa największe,. 
Każda gorycz porażki nie gasiła 
nadziei na odrodzenie Polski. Po 
odejściu epoki romantyzmu, na-
stąpiła w drugiej połowie wspo-
mnianego stulecia epoka pozyty-
wizmu, w której dla pokrzepienia 
serc poświęcił większość swojej 
twórczości Henryk Sienkiewicz. 
Jeszcze musiała minąć jedna 
epoka w historii literatury, Mło-

da Polska, związana z Galicją, 
gdzie Polacy żyjący w monarchii 
austro-węgierskiej posiadali naj-
większe swobody, jeśli chodziło 
o język, kulturę i naukę. I właśnie 
w Galicji, przy przychylnym sto-
sunku Austriaków, powstawały 
drużyny paramilitarne czy też 
drużyny bartoszowe, powołane 
wraz z rozwojem tam ruchu lu-
dowego. 

I oto nadszedł odpowiedni 
czas podczas pierwszej wojny 
światowej, aby upomnieć się 
wśród walczących stron o wła-
sne siły zbrojne, ale przede 
wszystkim o autonomię, o roz-
wój społeczeństwa polskiego, 
którego nie udało się uśpić 
w okresie niewoli narodo-
wej. Początkowo nie myślano 

o całkowitej niepodległości, 
lecz o autonomii przy boku ja-
kiegoś zwycięskiego państwa 
zaborczego, a taką autonomię 
obiecali Polakom cesarze Nie-
miec i Austro-Węgier aktem z 5 
listopada 1916 r. Jednak w mia-
rę jak ponosiły one klęski, myśl 
o pełnej niepodległości zawład-
nęła narodem polskim. Rozpad 
trzech państw zaborczych, 
w tym i największego z nich 
– Rosji – otworzył Polakom 
drogę do niepodległości. Jesz-
cze należało wywalczyć grani-
ce państwa, o czym nie należy 
nigdy zapominać, a powinno się 
pamiętać o zwycięskim Powsta-
niu Wielkopolskim przełomu lat 
1918/19, walkach o Lwów, po-
wstaniach śląskich czy najbar-

dziej zapomnianym Powstaniu 
Sejneńskim.

Niepodległość byłaby krótka, 
gdyby nie zwycięstwo w połowie 
sierpnia 1920 r. wojsk polskich 
nad bolszewickimi niedaleko 
Warszawy czy też kampanii nie-
meńskiej w pierwszej połowie 
września tamtego roku. Zwycię-
stwa te, choć okupione boleśnie 
dużymi stratami wśród żołnierzy 
i ludności cywilnej, po zawar-
ciu pokoju z Rosją Sowiecką 
w Rydze 18 marca 1921 r. dały 
ludności polskiej wielką swobodę 
w odbudowie kraju, w integracji 
narodu, podległego jeszcze nie-
dawno trzem państwom o od-
miennych prawach i porządkach, 
czy też w powołaniu własnego 
parlamentu i rządu.

W latach międzywojennych 
Polacy zdołali udowodnić innym 
narodom, nie tylko w Europie, że 
potrafią być, mimo różnych napo-
tykanych trudności, narodem nie-
podległym, rządzić się własnym 
prawem, budować struktury swo-
jej gospodarki, której czołowym 
przykładem zawsze pozostaje 
Gdynia, mieć swój udział w po-
lityce międzynarodowej, zasia-
dając w Lidze Narodów. Każde 
osiągnięcia Polski lat międzywo-
jennych, w polityce, gospodarce 
czy kulturze, niepokoiło stale na-
szych dwóch największych sąsia-
dów, aż dokonali spisku w 1939 
r., aby położyć kres niepodległej 
Rzeczypospolitej. O tym zawsze 
należy pamiętać.

Aleksander Miśkiewicz 

95 lat temu wybiła godzina niepodległości
HISTORIA
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Kto nigdy nie postawił stopy na dalekich rubieżach dawnej 
Rzeczpospolitej, nigdy nie zrozumie tęsknoty tych, którzy 
brutalnie wyrwani ze swoich stron rodzinnych, znaleźli się 
nagle w innej rzeczywistości kulturowo-historycznej. Pre-
zentujemy drugą część artykułu.

Wyprawa na Wschód (NIE) DLA KAŻDEGO część II

Sprawiedliwego docho-
dzenia prawdy oczeku-
ją też ofiary katastrofy 

smoleńskiej z 10 kwietnia 
2010 roku. Chociaż trudno po-
równywać te dwa zdarzenia, 
nieodległe miejsca połączyła 
na zawsze więź bólu, cierpie-
nia oraz poczucie osamotnie-
nia ofiar i ich najbliższych. 
Ta tragedia ciągle jeszcze nie 
ma napisanego ostatniego 
aktu… Śmietnik pełen kwia-
tów i wieńców przez kogoś 
skwapliwie zabieranych spod 
krzyża, ustawionego w sym-
bolicznym miejscu katastrofy, 
nie napawa optymizmem, ale 
warto pamiętać, że tak samo 
usuwa się polskie symbole na-
rodowe, znicze i kwiaty z mo-
gił powstańców styczniowych 
czy żołnierzy z 1920 roku. 

Tablica na Soborze Uspień-
skim w Smoleńsku uświadamia 
Polakom, że nadal postrzegani 
są tu jako najeźdźcy z XVI wie-
ku – napis głosi, że ufundowa-
no ją ponad 400 lat później jako 
pamiątkę wygnania Polaków 
z tego miasta. Jakaż straszna 
trauma w Rosjanach tkwi po 
dziś dzień, że na ścianie świą-
tyni musieli zawiesić tekst uka-
zujący ich jako zwycięzców nad 
polskimi „ciemiężcami” sprzed 

kilkuset lat. Jak wiele złej woli 
w interpretacji historii dawnej 
i tej całkiem nieodległej.

Rosję opuszczałam bez pra-
gnienia powrotu, pamiętając 
jednak, że i tu Mickiewicz spo-
tkał swoich „braci Moskali”.
Powrót na Białoruś

Wieczorem wróciliśmy na 
Białoruś, a nasze serca ukoił 
widok Witebska – pięknego 
miasta nad Dźwiną, szczycą-
cego się miejscem urodzenia 
słynnego malarza Chagalla. 
Zadbany Witebsk z licznymi 
kawiarenkami i restauracjami 
zachęca do dłuższego pobytu, 
niestety, musieliśmy zadowolić 
się pośpiesznym spacerem po 
jego ulicach i zakątkach.

Kolejny dzień zawiódł nas 
do Chatynia – memoriału upa-
miętniającego pacyfikację 618 
wsi podczas II wojny świato-
wej. Napis oficjalny głosi, że to 
Niemcy spalili razem z miesz-
kańcami osadę białoruską, ale 
jak twierdzą znawcy tematu, 
dokonało tego SS Galizian, zło-
żone z Ukraińców i Niemców. 
Zwrócono nam uwagę na imio-
na dzieci z Chatynia o swojskim 
brzmieniu: Zosia, Rózia, Staś, 
Ania... umieszczone na pamiąt-

kowych tablicach. Kolejne nie-
dopowiedzenie historii?

Miejscem wspólnej kaźni 
Białorusinów i Polaków jest 
niewątpliwie Las Kuropacki. 
Dziś Kuropaty to dzielnica 
Mińska, przez środek lasu 
biegnie droga szybkiego ru-
chu, niedaleko wybudowano 
blokowisko. Spotkaliśmy tu 
chłopców z atrapami pisto-
letów w rękach. Bawili się 
w strzelanie do krzyży, wro-
gów? Signum loci. Gdyby swe-
go czasu okoliczni mieszkańcy 
nie zdobyli się na bardzo od-
ważny protest, dziś nie byłoby 
gdzie wspominać straconych tu 
ludzi. Las krzyży, w większo-
ści łacińskich, widoczny jest 
na pewno z okien bloków. Ku-
ropaty czekają na ekshumacje 
i swoje miejsce w historii.

Stolica Białorusi mnie nie 
zachwyciła. Typowe socre-
alistyczne zadęcie, monu-
mentalizm siedziby władz, 
z nieodłącznym na Białorusi 
pomnikiem Lenina, dygnita-
rze wożeni limuzynami, smut-
ne stare kobiety, sprzedające 
przed „europejskim” centrum 
handlowym małe wiązanki 
prostych kwiatków ukryte w re-

klamówkach, bardzo dyskretni 
żebracy – to obrazki ze stolicy 
państwa Łukaszenki. Tuż obok 
siedziby prezydenta Białorusi 
przycupnął niewielki kościół 
z czerwonej cegły ze strzeli-
stymi wieżami, odcinającymi 
się wyraźnie od prawosław-
nych kopuł. Kościół katolicki 
pod wezwaniem św. Szymona 
i Heleny, w sercu białoruskiej 
stolicy, pod oknami władz, któ-
re z trudem tolerują ożywienie 
prawosławia, kościół, w którym 
posługuje ksiądz z Polski.

Pożegnanie

Ostatni dzień naszego pobytu 
wypełniło spotkanie z Tadeuszem 

Kościuszką w miejscu jego uro-
dzenia, w dawnym folwarku w 
Mereczowszczyźnie. W odbu-
dowanym dworze w Kosowie 
Poleskim znajduje się muzeum 
naszego bohatera narodowego, 
w pobliskim kościele Świętej 
Trójcy został ochrzczony.

Kierując się w stronę grani-
cy, obejrzeliśmy rozległe ruiny 
klasztoru Kartuzów w Berezie 
Kartuskiej oraz koszary, w któ-
rych dziś mieszczą się sklepy 
i bank. Jeszcze chwila w Ko-
bryniu – koło błękitnej cerkwi 
dobrze zachowany grób ro-
dziny Mickiewiczów, a dalej 
zarośnięte chwastami pozo-
stałości nekropolii żołnierzy 
z 1920 roku, które pospiesznie 
próbowaliśmy uporządkować. 
Ostatnim miastem na naszej 
trasie był Brześć, z licznymi 
pozostałościami bytności Pola-
ków na tych ziemiach – archi-
tektura eklektyczna, secesyjna, 
piękna, mimo że czas i nowi 
właściciele nie obeszli się z nią 
łaskawie. Most na Bugu, nie-
zwykle malowniczym w tym 
miejscu, kieruje nas do Polski. 
Na przejściu granicznym nie-
liczne samochody odprawiane 
są dość szybko. Pozostawiamy 
za sobą Kresy i Pana Stanisła-
wa Poczobuta, który zachęca 
do ponownego przyjazdu. Kto 
wie? Może kiedyś?

Tekst i zdjęcia
Hanna Minkiewicz

Ustawione przez uczestników wyprawy znicze w Smoleńsku.

Każdego roku wybucha nowa moda na cudowne diety i re-
wolucyjne środki na odchudzanie, po zastosowaniu których 
producenci obiecują niesamowite efekty. Przykładem na-
głego boomu na złoty specyfik są preparaty zawierające 
skondensowany wyciąg z chili. Czy naprawdę ta piekielna 
przyprawa może mieć wpływ na naszą sylwetkę?

Ostre ODCHUDZANIE
Źyjmy zdrowo

Po żadnych suplementach 
odchudzających nie nale-
ży spodziewać się cudów, 

jednak prawdą jest, że pikant-
ne chili ma szczególną moc. Ta 
mała czerwona papryczka po-
budza nie tylko kubki smako-
we, ale cały metabolizm orga-

nizmu. Wszystko wskazuje na 
to, że rzeczywiście może po-
móc w procesie odchudzania, 
i to nie tylko ona, ale wszystkie 
ostre przyprawy zawierające 
kapsaicynę, czyli m.in. pieprz, 
gorczyca, imbir, sos tabasco, 
wasabi. Co więcej, związek ten 

pomaga ograniczyć odkładanie 
się tłuszczu w organizmie oraz 
przyspiesza spalanie powstałej 
już tkanki tłuszczowej. Kapsa-
icyna powoduje gwałtowną re-
akcję organizmu, która polega 
na nagłym wzroście adrenali-
ny i przyspieszeniu akcji bicia 
serca, a to z kolei prowadzi do 
spalania kalorii. W kulturach, 
w których do dań dodaje się 
pikantne przyprawy, problem 
otyłości jest sporadyczny, 
czego przykładem są Hindusi 
i Azjaci. My, Europejczycy, 

jedną z najostrzejszych przy-
praw, czyli chili, zawdzięczamy 
Krzysztofowi Kolumbowi.

Kapsaicyna ma również 
inne zalety. Przyprawy, które 
ją zawierają, są źródłem an-
tyoksydantów, które wyko-
rzystywane są w profilaktyce 
zapobiegania nowotworom. 
Antyoksydanty zawierają bo-
gactwo witamin A i C oraz 
składników mineralnych – po-
tasu i magnezu.

Jeśli przesadzimy z ilością 
pikantnych przypraw, pamię-
tajmy, że niewskazane jest 
gaszenie pożaru w przełyku 
wodą lub słodkimi napojami. 
Kapsaicyna nie rozpuszcza się 
w wodzie, więc spowoduje ona 
jedynie przeniesienie się tego 
związku na dalsze odcinki 
przewodu pokarmowego, co 
może tylko wzmocnić uczucie 

palenia. Zniwelować piecze-
nie pomaga mleko, ponieważ 
zawiera tłuszcz, oraz alkohol. 
W przypadku ostrych potraw 
piwo do obiadu jest dobrym 
rozwiązaniem.

Ognista papryczka, kuszą-
ca swoim wyglądem, stanowi 
wspaniałe uzupełnienie nie tyl-
ko kuchni, ale dzięki walorom 
wizualnym, również salonu. 
Własnoręcznie wyhodowane 
chili będzie smakować jeszcze 
lepiej, ale domową uprawę 
najlepiej zaczynać dopiero od 
połowy lutego.

W nadchodzącym sezonie 
zimowym chili będzie mia-
ło dodatkową wielką zaletę 
– rozgrzeje równie dobrze jak 
kieliszek wódki. Chłodne dni 
warto spędzić w płomiennym 
klimacie piekielnych potraw!

Milena Antoniak

Pamięci marszałka Płażyńskiego
Koncert chóru Poznańskie Słowiki, poświęcony pamięci mar-

szałka Macieja Płażyńskiego i Stefana Stuligrosza (twórcy 
i wieloletniego dyrygenta chóru) odbędzie się w bazylice Ma-
riackiej w Gdańsku w sobotę, 16 listopada o godz. 19. Dzięki 
przyjaźni Macieja Płażyńskiego ze Stefanem Stuligroszem Po-
znańskie Słowiki kilkakrotnie koncertowały na Pomorzu. Wstęp 
na listopadowy koncert jest bezpłatny. Zapraszamy!

Witebsk.
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Pytanie do prawnika§
Czy można zwrócić pełnowartościowy towar zakupiony przez 
Internet?

Należy na wstępie wyjaśnić, iż przepisy ustawy o ochronie 
niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za 
szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, regulujące 

powyższe zagadnienie, nie mają zastosowania, gdy stronami umowy są 
tylko i wyłącznie przedsiębiorcy lub tylko i wyłącznie konsumenci.

W przypadku dokonywania zakupów przez Internet, konsumen-
towi przysługuje tzw. prawo do namysłu. Ma ono zastosowanie przy 
zakupie towarów nowych, jak też używanych. Realizacja tego prawa 
polega na możliwości odstąpienia od zawartej umowy w ciągu 10 dni 
kalendarzowych, bez potrzeby uzasadnienia takiej decyzji. Termin 10 
dni kalendarzowych liczy się od dnia wydania towaru, a gdy sprawa 
dotyczy świadczenia usługi od dnia zawarcia umowy. Co istotne, jeże-
li sklep nie potwierdzi na piśmie informacji o możliwości odstąpienia 
od umowy, termin odstąpienia wydłuża się do 3 miesięcy.

Odstąpienie od umowy jest skuteczne, jeżeli pisemne oświad-
czenie o odstąpieniu zostanie wysłane do przedsiębiorcy we wska-
zanym terminie. Warto posiadać dowód nadania i doręczenia takie-
go dokumentu. Oprócz przekazania wymienionego oświadczenia 
konsument ma obowiązek zwrócić przedsiębiorcy zakupiony towar. 
Produkt powinien być odesłany w terminie do 14 dni w stanie nie-
zmienionym. Koszt takiej przesyłki pokrywa konsument. Z kolei 
przedsiębiorca ma obowiązek zwrócić klientowi równowartość ceny 
towaru oraz doliczone do niej wcześniej koszty przesyłki. 

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje przy zakupie 
niektórych towarów lub usług, chyba że strony umówią się inaczej. 
Z sytuacją taką mamy do czynienia w przypadku:
 rozpoczęcia świadczenia usług za zgodą konsumenta przed 

upływem terminu 10 dni od zawarcia umowy
 nagrań audiowizualnych i wizualnych oraz zapisanych na no-

śnikach programów komputerowych po usunięciu przez kon-
sumenta ich oryginalnego opakowania

 umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodze-
nie zależą wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym

 towarów wykonanych na specjalne zamówienie
 świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone 

lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu (np. żywność)
 dostarczania prasy
 usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.

Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy 
towar został zakupiony na aukcji podczas licytacji. Wtedy transakcja 
jest zwykłą umową sprzedaży i podlega kodeksowi cywilnemu, a nie 
ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowie-
dzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. 
Stan prawny na 16 października 2013 r.

Łukasz Sulej

Zakupy przez Internet
I. Zasiłek macierzyński 

przysługuje ubezpieczonej, 
która w okresie ubezpie-
czenia chorobowego albo 
w okresie urlopu wycho-
wawczego urodziła dziecko 
lub jeśli przyjęła dziecko na 
wychowanie (w trybie art. 
183 kodeksu pracy).

Prawo do zasiłku macierzyń-
skiego przysługuje bez okresu 
wyczekiwania. W orzecznictwie 
przyjmuje się, że nawet krótki 
okres pracy kobiety w ciąży 
może ją uprawniać do zasiłku 
chorobowego, a następnie ma-
cierzyńskiego; w sporze z ZUS 
musi jednak wykazać, że praca 
nie była pozorna.

Zasiłek macierzyński przy-
sługuje przez okres ustalony 
przepisami kodeksu pracy jako 
okres urlopu macierzyńskiego, 
okres urlopu na warunkach 
urlopu macierzyńskiego, okres 
dodatkowego urlopu macie-
rzyńskiego oraz okres urlopu 
rodzicielskiego.

Wysokość zasiłku macie-
rzyńskiego za okres urlopu 
macierzyńskiego i dodatko-
wego urlopu macierzyńskiego 
(za okres do 26 tygodni przy 
urodzeniu jednego dziecka) 
wynosi 100 proc. podstawy 
wymiaru zasiłku. Natomiast 
zasiłek macierzyński za okres 
urlopu rodzicielskiego (także 
do 26 tygodni) będzie wynosił 
co do zasady 60 proc. podsta-
wy wymiaru zasiłku.

II. Zasiłek macierzyński 
po ustaniu ubezpieczenia

Zasiłek macierzyński przy-
sługuje również w razie urodze-
nia dziecka po ustaniu ubezpie-
czenia chorobowego. Dotyczy 
to dwóch przypadków:
1. gdy pracownica w okresie 

ciąży została zwolniona 
z powodu ogłoszenia upa-
dłości lub likwidacji pra-
codawcy

2. gdy pracownica w okresie 
ciąży została zwolniona z na-
ruszeniem przepisów prawa, 
stwierdzonym prawomoc-
nym orzeczeniem sądu.

Zasiłek macierzyński przy-
sługuje także po ustaniu ubez-
pieczenia chorobowego, jeżeli 
z pracownicą do dnia porodu 
pracodawca przedłużył umo-
wę o pracę, którą zawarto na 
czas określony lub na czas 
wykonania określonej pracy, 
jeżeli umowa ta uległaby roz-
wiązaniu po upływie trzeciego 
miesiąca ciąży. Zgodnie z art. 
177 § 3 kodeksu pracy umo-
wa o pracę zawarta na czas 
określony lub na czas wyko-
nania określonej pracy albo na 
okres próbny przekraczający 
jeden miesiąc, która uległaby 
rozwiązaniu po upływie trze-

ciego miesiąca ciąży, ulega 
przedłużeniu do dnia porodu. 
Jeśli zatem pracownica jeszcze 
przed porodem złoży wniosek 
o udzielenie jej dodatkowego 
urlopu macierzyńskiego oraz 
urlopu rodzicielskiego (o urlop 
macierzyński nie ma potrzeby 
składania wniosku – przysłu-
guje od dnia porodu), otrzyma 
zasiłek macierzyński za cały 
zawnioskowany okres.

III. Prawo do zasiłku ma-
cierzyńskiego za okres dodat-
kowego urlopu macierzyń-
skiego i urlopu rodzicielskiego 
w przypadku ustania ubezpie-
czenia w czasie tych urlopów

Dotyczy to sytuacji, gdy 
w trakcie trwania tych urlopów 
umowa o pracę ulegnie roz-
wiązaniu (np. umowa o pracę 
na czas określony z upływem 
czasu, na który była zawarta).

Ustanie zatrudnienia w okre-
sie, w którym może przysłu-
giwać pracownicy dodatkowy 
urlop macierzyński, dodatkowy 
urlop na warunkach urlopu ma-
cierzyńskiego albo urlop rodzi-
cielski, nie pozbawia pracowni-
cy możliwości złożenia wniosku 
o udzielenie jej wspomnianych 
urlopów w pełnym wymiarze 
– w trybie określonym w art. 
1791 kodeksu pracy, który to 
przepis stanowi, iż nie później 
niż w ciągu 14 dni po porodzie 
pracownica może złożyć pi-
semny wniosek o udzielenie jej, 
bezpośrednio po urlopie macie-
rzyńskim, dodatkowego urlopu 
macierzyńskiego w pełnym wy-
miarze wynikającym z art. 1821 
§ 1, a bezpośrednio po takim 
urlopie – urlopu rodzicielskiego 
w pełnym wymiarze wynikają-
cym z art. 1821a § 1, a pracodaw-
ca jest obowiązany uwzględnić 
wniosek pracownicy. W prak-
tyce oznacza to, że powyższy 
wniosek pracownica może zło-
żyć u pracodawcy jeszcze przed 
porodem. Również później 
pracodawca jest obowiązany 
uwzględnić pisemny wniosek 
pracownicy złożony w terminie 
nie krótszym niż 14 dni przed 
rozpoczęciem korzystania z każ-
dego z wymienionych urlopów, 
jeśli ubezpieczona zdecyduje 
się skorzystać z dodatkowego 
urlopu macierzyńskiego lub 
urlopu rodzicielskiego, a umo-
wa o pracę nie uległa jeszcze 
rozwiązaniu.

Pracodawca na podstawie 
takiego wniosku udziela urlopu 
wyłącznie na okres do ostatnie-
go dnia zatrudnienia (pracodaw-
ca nie ma obowiązku przedłuże-
nia umowy do dnia zakończenia 
wnioskowanego urlopu), ale nie 
oznacza to, że po zakończeniu 
umowy pracownica będzie po-
zbawiona świadczeń z ubezpie-
czenia społecznego.

W n i o s e k  p r a c o w n i c y 
o udzielenie za cały okres 
związany z urodzeniem dziec-
ka urlopu macierzyńskiego 
skutkuje przyznaniem zasiłku 
macierzyńskiego w wysokości 
80 proc. podstawy wymiaru za 
cały okres ustalony przepisami 
kodeksu pracy jako okres tych 
urlopów, bez względu na to, 
czy cały okres tych urlopów 
przypadać będzie w okresie 
ubezpieczenia, czy też okres 
ten częściowo będzie przypa-
dać w czasie ubezpieczenia, 
a częściowo po jego ustaniu.

Przykład

Pracownica, z którą 
umowa o pracę została za-
warta na czas określony do 
31 marca 2014 r., w dniu 
20 czerwca 2013 r. urodziła 
dziecko i 25 czerwca 2013 
r. wystąpiła o udzielenie jej 
urlopu macierzyńskiego, 
a następnie dodatkowego 
urlopu macierzyńskiego 
w wymiarze 6 tygodni oraz 
urlopu rodzicielskiego 
w wymiarze 26 tygodni. 
Pracownica ma prawo do 
zasiłku macierzyńskiego 
w wysokości 80 proc. pod-
stawy wymiaru:
 od 20 czerwca do 6 listo-

pada 2013 r. – za okres 
urlopu macierzyńskiego
– od 7 listopada do 18 
grudnia 2013 r. – za 
okres dodatkowego urlo-
pu macierzyńskiego

 od 18 grudnia 2013 r. do 
31 marca 2014 r. (103 
dni) – za okres urlopu 
rodzicielskiego przypa-
dającego w czasie za-
trudnienia

 od 1 kwietnia do 18 
czerwca 2014 r. (79 dni) 
– za okres odpowiada-
jący pozostałej części 
urlopu rodzicielskiego 
przypadający po ustaniu 
zatrudnienia.

W celu wypłaty zasiłku ma-
cierzyńskiego za okres od dnia 
następnego po ustaniu zatrud-
nienia pracodawca powinien 
przekazać do Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych, oprócz za-
świadczenia płatnika składek na 
druku ZUS Z-3 oraz skróconego 
odpisu aktu urodzenia dziecka 
albo jego kopii poświadczo-
nej za zgodność z oryginałem, 
dodatkowo poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię 
wniosku o udzielenie odpowied-
nich urlopów oraz informację 
o wysokości wypłacanego przez 
płatnika składek zasiłku macie-
rzyńskiego.
Stan prawny na 17.10.2013 r.

Maria Szwajkiewicz

O zasiłku macierzyńskim

Porady prawne 
tel. 58 305 55 12, 58 308 44 69, 58 308 42 74
dzial.prawny@solidarnosc.gda.pl

pn. wt. śr. czw. pt.

Porady dla komisji zakładowych

koordynator działu
dr Waldemar Uziak 12-16 – 8-16 11-16 –

radca prawny
Iwona 
Jarosz-Lipkowska

8-10 8-16 – 9-16 –

radca prawny
Tomasz Wiecki 9-15 – 10-15 – 10-15

Porady dla indywidualnych członków NSZZ „Solidarność”
radca prawny
Joanna 
Kobus-Michalewska

– 8.30-11 O. Gdynia
11-17 8.30-16 –

doradca prawny
Maria Szwajkiewicz 9-16 9-16 8.30-15 O. Gdynia

9-15.30 9-16

doradca prawny
Łukasz Sulej 9-16 9-16 9-16 9-16 9-16

doradca prawny
Tomasz Gryczan

O. Gdynia
8.30-16 – 8-10.30 – 8.30-16

Z pomocy prawnej mogą skorzystać wyłącznie członkowie NSZZ „Soli-
darność” z aktualną legitymacją związkową. Przed przyjściem prosimy 
upewnić się telefonicznie, czy prawnik będzie obecny.
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Urlop wychowawczy 
i wypoczynkowy

Urlop wychowawczy nie zawsze obniża wymiar urlopu wy-
poczynkowego – zmiany od 1 października 2013 r.

Prawo do urlopu wypoczynkowego jest jednym z podstawo-
wych praw pracownika. Przepisy prawa pracy przewidują, że 

przysługujący pracownikowi w danym roku kalendarzowym urlop 
powinien być przez niego wykorzystany w pełnym wymiarze. 

Wyjątki od tej zasady określa ustawa. Zgodnie z wcześniejszym 
brzmieniem art. 1552 kodeksu pracy wymiar urlopu wypoczyn-
kowego ulegał proporcjonalnemu zmniejszeniu w sytuacji, gdy 
pracownik był nieobecny w pracy, a przyczyną nieobecności był 
urlop bezpłatny, urlop wychowawczy, tymczasowe aresztowanie, 
odbywanie kary pozbawienia wolności lub nieusprawiedliwiona 
nieobecność w pracy.

Począwszy od 1 października 2013 r. pracownikowi powraca-
jącemu z urlopu wychowawczego w tym samym roku kalenda-
rzowym, w którym nabył prawo do urlopu wypoczynkowego, nie 
zostanie obniżony wymiar urlopu wypoczynkowego.

Przykład
Pracownica, której w pełnym wymiarze przysługuje 26 dni 
urlopu wypoczynkowego, była na urlopie wychowawczym 
przez 6 miesięcy, od 1 marca do 31 sierpnia danego roku. 
W takiej sytuacji zgodnie z wcześniejszym stanem praw-
nym wymiar przysługującego jej urlopu wypoczynkowego 
obniżany był o 6/12 ( w praktyce o 13 dni). Od 1 paź-
dziernika br. wymiar urlopu wypoczynkowego nie ulega 
obniżeniu.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy 
– Kodeks pracy. Stan prawny na 7.10.2013 r.

Maria Szwajkiewicz

Likwidacja stanowiska 
pracy

Likwidacja stanowiska pracy może stanowić uzasadnio-
ną przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę. Dokonu-
jąc oceny zasadności wypowiedzenia umowy o pracę 
z powodu likwidacji stanowiska pracy należy w pierw-
szej kolejności ustalić, czy wskazana przez pracodawcę 
przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę jest zgodna 
z rzeczywistością.

Likwidacja stanowiska pracy może nastąpić w wyniku rzeczywi-
stych zmian organizacyjnych w zakładzie pracy, które polegają 

na zmniejszeniu zatrudnienia. Przyczyna uzasadniająca wypowie-
dzenieumowy o pracę na skutek likwidacji stanowiska pracy musi 
być nie tylko rzeczywista, ale musi także istnieć w chwili dokonania 
wypowiedzenia. Zmiany organizacyjne uzasadniające likwidację sta-
nowiska pracy muszą być na tyle zaawansowane, że nie ma wątpliwo-
ści co do ich wykonania. Ponadto wyrażany jest pogląd, że istniejący 
w chwili dokonania wypowiedzenia zamiar przeprowadzenia zmian 
organizacyjnych polegających na likwidacji określonego stanowiska 
pracy nie jest rzeczywistą przyczyną uzasadniającą to wypowiedzenie, 
jeżeli dokonanie tych zmian wymaga zatwierdzenia przez podmiot 
niezależny od pracodawcy.

W praktyce często ma miejsce sytuacja, że z powodu zmian 
organizacyjnych czy też trudności ekonomicznych pracodawca 
musi zlikwidować jedno z kilku podobnych stanowisk pracy. Jak 
podkreślił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10 stycznia 2002 r., 
okoliczności, które sprawiły, że pracodawca zdecydował o wybo-
rze tego, a nie innego pracownika, podlegają ocenie sądu w razie 
sporu pracownika z pracodawcą.
Stan prawny na 25.09.2013 r.

Łukasz Sulej

„Trzynastka” dla budżetówki
29 czerwca 2013 r. weszły 
w życie przepisy noweli-
zujące ustawę o dodat-
kowym wynagrodzeniu 
rocznym dla pracowników 
jednostek sfery budżeto-
wej (Dz. U. 2013.746).

Zmiany umożliwiają wli-
czenie okresu urlopu macie-
rzyńskiego, dodatkowego urlo-
pu macierzyńskiego, urlopu 
ojcowskiego do okresu pracy 
w danym roku kalendarzowym, 
niezbędnego do otrzymania 
trzynastej pensji.

Pytanie do prawnika§
Mobbing jest pojęciem 
o nieostrym zakresie 
i czasami mylonym z dys-
kryminacją (art. 183a ko-
deksu pracy).Tymczasem 
odróżnienie tych dwóch, 
negatywnych w sferze 
pracowniczej oddziały-
wań, ma duże znaczenie 
z uwagi na odmienne 
sankcje:

 w razie mobbingu pra-
cownik może dochodzić 
odszkodowania za roz-
wiązanie stosunku pracy 
z tego powodu, a także 
zadośćuczynienia w razie 
rozstroju zdrowia (art. 943 
§ 3-5 kodeksu pracy)

 w przypadku dyskryminacji 
przysługuje mu tylko od-
szkodowanie, bez koniecz-
ności rozwiązania stosunku 
pracy.

Według kodeksu pracy 
mobbing oznacza działania lub 
zachowania dotyczące pracow-
nika lub skierowane przeciwko 
pracownikowi, polegające na 
uporczywym i długotrwałym 
nękaniu lub zastraszaniu pra-
cownika, wywołujące u niego 
zaniżoną ocenę przydatności 
zawodowej, powodujące lub 
mające na celu poniżenie lub 
ośmieszenie pracownika, izolo-
wanie go lub wyeliminowanie 
z zespołu współpracowników.

1. Osobami dopuszcza-
jącymi się mobbingu wobec 
pracownika mogą być nie tyl-
ko jego przełożeni, ale też inni 
pracownicy.

2. Mobbing polega na dzia-
łaniu uporczywym i długotrwa-
łym. Długotrwałość nękania 

lub zastraszania pracownika 
musi być rozpatrywana w spo-
sób zindywidualizowany, 
a istotny jest moment wystą-
pienia wskazanych w przepisie 
skutków nękania lub zastrasza-
nia oraz stopień nasilenia tych 
działań.

Na pewno nie możemy mó-
wić o mobbingu w razie jedno-
razowego incydentu.

3. Do przykładowych za-
chowań mobbingowych zalicza 
się: słowne obrażanie i wy-
śmiewanie, wrogie i agresywne 
zachowania (np. krzyk, obraźli-
we i/lub prześmiewcze gesty), 
naruszanie dobrego wizerunku 
i krytykowanie życia osobistego, 
obniżanie statusu zawodowego 
i utrudnianie pracy (przypisy-
wanie winy za problemy firmy, 
wyśmiewanie pomysłów, umniej-
szanie wkładu, kwestionowanie 
decyzji, utrudnianie dostępu do 
materiałów i ważnych dla projek-
tów informacji, umyślne przecią-
żanie pracą bądź niewyznaczanie 
żadnych zadań) czy izolowanie 
(ignorowanie obecności, osten-
tacyjne milczenie, niewłączanie 
ofiary we wspólne projekty oraz 
rozmowy).

4. Do skutków mobbingo-
wego działania pracodawcy 
ustawodawca zalicza: zaniżoną 
ocenę przydatności zawodowej 
pracownika, stan poniżenia 
lub ośmieszenia, izolacji lub 
wyeliminowania go z zespołu 
współpracowników.

Przesłanki definicji kodek-
sowej muszą być spełnione 
łącznie, co oznacza, że przed 
sądem należy udowodnić ist-
nienie wszystkich elementów.

Jak zauważył Sąd Najwyż-
szy w wyroku z dnia 5 paź-

dziernika 2007 r. (II PK 31/07), 
„z definicji mobbingu wynika 
konieczność wykazania nie 
tylko bezprawności działania, 
a także jego celu (poniże-
nie, ośmieszenie, izolowanie 
pracownika) i ewentualnych 
skutków działań pracodawcy 
(rozstrój zdrowia)”.

To sąd pracy orzeka, czy 
mobbing zaistniał. Postępo-
wanie dowodowe w sprawach 
mobbingowych prowadzi się 
w dwóch etapach. Pierwszy 
obejmuje ustalenie, czy za-
istniało zjawisko mobbingu, 
natomiast w drugim bada się, 
czy doszło do wywołania roz-
stroju zdrowia lub powstania 
szkody.

Instytucja mobbingu jest 
kwalifikowanym deliktem 
prawa pracy, a sankcje za jego 
stosowanie określa art. 943 k.p.; 
chociaż sądy pracy kierują się 
dorobkiem judykatury cywili-
stycznej z zakresu orzekania 
o zadośćuczynieniu za doznaną 
krzywdę (art. 445 k.c. i art.448 
k.c.), jak i kompensacji szkody 
wywołanej rozstrojem zdrowia 
(art. 444 § 1 k.c.).

Przyjmuje się, że mobbin-
giem nie jest dyscyplinowanie 
personelu – kiedy działania 
pracodawcy lub przełożonego 
nie są wyłączne i wyjątkowe 
w stosunku do osoby lub gru-
py osób, tylko dotyczą zarzą-
dzania całą grupą pracowniczą. 
Jeżeli polecenie wykonania 
zadania nie narusza godności 
pracownika, jest zgodne z je-
go kwalifikacjami i zakresem 
obowiązków, to z cech stosun-
ku pracy wynika konieczność 
jego wykonania.
Stan prawny na 21.10.2013 r.

Maria Szwajkiewicz

Mobbing w miejscu pracy 

Prawnik wyjaśnia
dla budżetówki

§
W lipcu 2012 r. Trybunał 

Konstytucyjny, w sprawie 
pod sygn. akt P 59/11, orzekł, 
że pominięcie w powołanej 
ustawie okresu urlopu macie-
rzyńskiego jako czasu umoż-
liwiającego nabycie prawa do 
„trzynastki” jest niezgodne z 
ustawą zasadniczą i nakazał 
odpowiednią zmianę prawa.

Trzynasta pensja stanowi 
8,5 proc. sumy wynagrodzeń 
z danego roku. Z tym, że w 
przypadku osób, które nie 
przepracowały pełnego roku, 
wypłaca się ją w wysokości 

proporcjonalnej do okresu 
przepracowanego.

Pracownicy sfery budżeto-
wej, którzy z uwagi na brak co 
najmniej 6-miesięcznego okre-
su pracy, spowodowanego urlo-
pem macierzyńskim lub urlo-
pem ojcowskim, nie otrzymali 
„trzynastki” za 2012 r., powinni  
byli otrzymać jej wypłatę w ter-
minie trzech miesięcy od dnia 
wejścia w życie zmian – czyli 
do końca września 2013 r.
Stan prawny na 5.09.2013 r.

Maria Szwajkiewicz

www.solidarnosc.gda.pl
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SŁUPSK W „MAGAZYNIE SOLIDARNOŚĆ”

Słupską kolumnę w „Magazynie Solidarność”
opracował Wojciech Matuszewski

Napisz do autora: wojtekmatuszewski@op.pl

Rozmowa z DOROTĄ 
BOJAROWSKĄ-BUBLEJ, 
przewodniczącą Komi-
sji Międzyzakładowej 
Pracowników Oświaty 
i Wychowania NSZZ „So-
lidarność” w Słupsku

– 19 września br. Mini-
sterstwo Edukacji Narodowej 
przesłało związkom zawodo-
wym do zaopiniowania pro-
jekt zmian do ustawy Karta 
nauczyciela. Jakie zmiany 
przewiduje ten projekt i jak 
do niego odnosi się „Solidar-
ność”?

– Projekt ten przewiduje 
bardzo wiele i, naszym zda-
niem, niekorzystnych dla ca-
łego środowiska nauczyciel-
skiego zmian. Skupię się na 
tym, co osobiście uważam za  
najważniejsze.

Przede wszystkim propo-
nuje się nam urlop dla porato-
wania zdrowia dopiero po 20 
latach pracy, po takim czasie 
– moim zdaniem – już nie 
ma co ratować, tak organizm 
będzie wyniszczony i wyeks-
ploatowany. Do tej pory było 
możliwe wzięcie takiego urlo-
pu po siedmiu latach pracy, 
a ponadto mieliśmy prawo do 
trzech takich urlopów. Teraz 
proponuje się nam dwa i to po 
zatwierdzeniu przez lekarza 
specjalistę medycyny pracy.

Następna istotna zmiana 
dotyczy urlopów wypoczyn-
kowych. Ministerstwo twier-
dzi, że pracujemy zbyt krótko 
i proponuje się nam zabrać 
dwa tygodnie urlopu wypo-
czynkowego. Przypomnę, że 
przeprowadzono badania na 
temat liczby dni wolnych i cza-
su pracy pracowników oświaty 
(zresztą na zlecenie minister-
stwa) i wyszło, że pod wzglę-
dem dni wolnych jesteśmy na 
szarym końcu wśród państw 
Unii Europejskiej. Jeśli chodzi 
o godziny pracy, to nauczyciel 
pracuje minimum przez 40, 
a badanie faktycznego czasu 

20 października br. w kościele pod wezwaniem Najświętsze-
go Serca Pana Jezusa w Słupsku odbyły się uroczystości ku czci 
bestialsko zamordowanego przez SB kapelana „Solidarności” bło-
gosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Do kościoła przybyły 
liczne delegacje związkowe z całego Regionu w asyście pocztów 
sztandarowych. Były także władze samorządowe, z przewodni-
czącym Rady Miejskiej w Słupsku Zdzisławem Sołowinem. Na 
czele delegacji słupskiej „Solidarności” stał jej przewodniczący 
Stanisław Szukała. Swoją obecnością na nabożeństwie zaszczy-
ciły uroczystość senator, sędzia Trybunału Stanu mecenas Anna 
Bogucka-Skowrońska i posłanka ziemi słupskiej Jolanta Szczy-
pińska.

„Zło dobrem zwyciężaj” – to hasło, którym kierował się ksiądz 
Jerzy w swojej posłudze duszpasterskiej i było ono wielokrotnie 
przywoływane podczas uroczystej mszy świętej.

Po skończonym nabożeństwie uczestnicy obchodów przenieśli 
się na plac przed kościołem, gdzie przy pomniku księdza Jerzego 
odbyła się część oficjalna. Odczytano dwa wiersze poświęcone 
błogosławionemu, autorami ich byli Wacław Pomorski i Jerzy 
Fryckowski. Następnie głos zabrał przewodniczący Zarządu Re-
gionu Słupskiego NSZZ „Solidarność” Stanisław Szukała, który 
dziękował za obecność w tej pięknej uroczystości wszystkim jej 
uczestnikom i zachęcał do modlitwy za księdza Jerzego. Obchody 
rocznicy śmierci księdza Popiełuszki zakończyło złożenie kwiatów 
pod pomnikiem.

Słowa podziękowania za przygotowanie całej oprawy dźwię-
kowej uroczystości należą się Grzegorzowi Kundzie.

Zaproszenie
Stowarzyszenie Międzynarodowy Festiwal Brydża Spor-

towego „Solidarność” w Słupsku zaprasza wszystkich chęt-
nych do wzięcia udziału w XIII Kongresie Brydża Sportowe-
go z okazji Dnia Niepodległości o Puchar Prezydenta Miasta 
Słupska. Kongres, podobnie jak w ostatnich latach, odbędzie 
się w dniach 9-10 listopada 2013 r. w hotelu Słupsk przy ul. 
Poznańskiej 11.

Wszystkim uczestnikom życzymy udanych rozdań przy 
zielonych stolikach.

Po wrześniowych dniach protestu, kiedy 
przy ogromnym poparciu społeczeństwa trzy 
największe centrale związkowe wyartykuło-
wały poprzez manifestację swoje postula-
ty wobec rządu, nic się nie zmieniło. Rząd 
dalej pozoruje dialog ze społeczeństwem. 
Arogancja i pycha nadal nie schodzą z ust 
ministerialnych urzędników i samego pre-
miera Tuska.

Dlatego Komisja Krajowa NSZZ „Soli-
darność” postanowiła wystosować apel do 
swoich członków, jak i do wszystkich, któ-
rzy mają na celu dobro ojczyzny, o zbiera-

KARTA, która dzieli 

pracy pokazało, że nawet tych 
godzin jest 46. Te godziny to 
nie tylko dydaktyka, ale mało 
kto pamięta, że w szkole są 
pedagodzy, psycholodzy, logo-
pedzi, którzy tych godzin mają 
znacznie więcej niż wymagane 
18. Na czas pracy przecież nie 
składa się samo prowadzenie 
lekcji, ale np. przygotowanie 
do zajęć, sprawdzanie kla-
sówek, rady pedagogiczne, 
opisywanie dzienników itp. 
Jeszcze chcę zwrócić uwagę 
na propozycje zmian w awan-
sie zawodowym nauczycieli. 
W propozycjach ministerstwa 
jest naszym zdaniem wiele 
niejasności, np. kto ten awans 
ustala i jakie wynagrodzenie 
otrzymują poszczególne grupy 
nauczycieli. I ostatnia kwestia 
to tzw. dodatki wiejskie, zakła-
da się ujednolicenie tego do-
datku i włączenie do środków 
na wynagrodzenie. Dodatki 
zapisane kwotowo w ustawie 
są nie do przyjęcia, ponieważ 
powinny być waloryzowane.

– Jaki wpływ ma „Solidar-
ność” na te niekorzystne wa-
szym zdaniem propozycje, czy 
wasz głos jest w ogóle brany 
pod uwagę?

– Tu jest największy problem. 
Do tej pory było tak, że związki 
zawodowe miały wpływ na zmia-
ny w Karcie nauczyciela, obecnie 
jednak przesłano nam propozycje 
zmian w ustawie wyłącznie do 
przeczytania i zaopiniowania i to 
tylko przez miesiąc. Jako zwią-
zek zawodowy praktycznie nie 
mamy żadnego narzędzia w tej 
chwili, aby coś zmienić w tych 
propozycjach. Rząd obrał drogę 
na skróty. Tak jak z innymi gru-
pami społecznymi przerwano 
dialog, tak samo traktuje się nas, 
środowisko nauczycieli. Będzie-
my przeciwko temu protestować, 
ale jakie to będą formy protestu, 
ustali nasza sekcja krajowa.

– Proszę przyjąć przy oka-
zji najlepsze życzenia z oka-
zji Dnia Edukacji Narodowej 
i powodzenia w walce o na-
leżne wam prawa.

Dorota Bojarowska-Bublej, przewodnicząca Komisji 
Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność” w Słupsku.

Zbieramy podpisy
nie podpisów pod obywatelskim wnioskiem 
o samorozwiązanie się Sejmu VII kadencji. 
List wystosował także przewodniczący NSZZ 
„Solidarność” Piotr Duda, wzywając do ma-
sowego podpisywania się pod petycją w tej 
sprawie.

Jak nas informuje szef słupskiej „Soli-
darności” Stanisław Szukała, formularz 
z petycją znajduje się na stronie internetowej 
Związku (www.solidarnosc.org.pl) lub bezpo-
średnio podpis można złożyć na formularzu 
w Zarządzie Regionu.

Obchody 39 rocznicy 
śmierci błogosławionego 
księdza Jerzego Popiełuszki 

Podczas uroczystej mszy św. w 39 rocznicę śmierci 
błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki.

Szef słupskiej „Solidarności” Stanisław Szukała w pokłonie 
przed pomnikiem błogosławionego księdza Jerzego 
Popiełuszki.
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Litery  z pól ponumerowa-
nych w dolnym prawym 
rogu kratki  od 1 do 28 
utworzą rozwiązanie.  

Rozlosowaliśmy nagro-
dę za rozwiązanie „Krzy-
żówki z nogą i ręką” 
z nr. 9/2013. Otrzymuje 
ją pan Andrzej Zieliński 
z Gdańska. Nagrodę wyślemy 
pocztą. Gratulujemy. Hasło 
brzmiało: „Pielgrzymka ludzi 
pracy”.

CZYTELNICY I MY

 Na końcu 
JĘZYKA
Na końcu
JĘZYKA

POZIOMO
4) w dawnym wojsku żołnierz 
lekkiej jazdy, 8) najwyższy 
stopniem marynarz, 9) np. 
współpracować bezpośred-

Krzyżówka z bramką NOT
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nio, blisko, mocno, 10) lwia 
kwitnie, 11) kraj świętych 
krów, 12) babia pora roku, 
14) dwie papużki, 17) suknia 
Hinduski, 18) pensja inwalidy, 

20) plan wydatków, 23) Apo-
lonia Chałupiec, 24) sztuka 
wymowy, 25) spec od szkieł, 
27) Polka lub Hiszpanka, 
28) krawiecki zasięg, 29) prze-
bój The Beatles

PIONOWO
1) obca cykorom, 2) ciasto 
na tort, 3) cenna tkanina, 
5) drzeworyt, miedzioryt, 
6) pianowa lub śniegowa, 
7) sen zwany wolnofalowym, 
12) specjalista od chorób 
gardła, 13) nie dla jarosza, 
15) miasto w Danii, na wyspie 
Bornholm, 16) oszacowanie, 
taksacja, 19) w informaty-
ce: bramka NOT, 21) kuracje, 
22) duży ptak brodzący 
z rodziny czaplowatych, 
26) umocnienia ziemne

(kas)

Zima zbliża się milowymi krokami. W nocy zdarzają się 
przymrozki, a w dzień też jest coraz chłodniej i dlate-
go chętnie wkładamy swetry albo chociaż jeden… I tu, 
niestety, często występuje błąd, bo zamiast „sweter” 
pojawia się „swetr”.

Dlaczego niepoprawna forma zastępuje 
„sweter”

Prawdopodobnie forma „sweter” kojarzy się niektórym 
użytkownikom języka polskiego z gwarową formą „wiater” 
i dlatego analogicznie do poprawnej formy „wiatr” osoby te 
stosują błędną formę „swetr”.

Językoznawcy, szukając przyczyn popełniania błędu, zwra-
cają uwagę na odmianę wyrazu „sweter”.

Liczba pojedyncza Liczba mnoga 

Mianownik sweter swetr-y

Dopełniacz swetr-a swetr-ów

Celownik swetr-owi swetr-om

Biernik sweter swetr-y

Narzędnik swetr-em swetr-ami

Miejscownik swetrz-e swetr-ach

Wołacz swetrz-e swetr-y

Obserwacja tematu fleksyjnego tego rzeczownika pozwa-
la zauważyć, że w większości przypadków występuje temat: 
„swetr-”. To powoduje, że przenoszony jest do mianownika 
liczby pojedynczej. W przeszłości nasi przodkowie tak czynili 
z wieloma słowami, które miały różne formy tematu fleksyj-
nego. Z reguły do mianownika – wcześniej lub później – prze-
nosił się temat dominujący. Tak stało się ze słowem „szewc”, 
który w staropolszczyźnie brzmiał „szwiec”.

Jak „szwiec” został „szewcem”

Pierwotnie w języku polskim istniało więcej samogło-
sek. Z biegiem lat niektóre zanikały lub zmieniały się. Takie 
zjawiska zachodziły także w wyrazie „szewc”. W wyniku 
zmian, w pewnym okresie występowały dwa tematy fleksyjne 
w odmianie dzisiejszego wyrazu „szewc”; były to: „szwiec” 
i „szewc”. Ponieważ temat „szewc” dominował, ostatecznie 
utrwalił się i w mianowniku. W ten sposób mamy obecnie 
wyraz „szewc” (szewc-a, szewc-owi, …).

Nieugięty sweter

Wyraz sweter do tej pory nie poddał się opisanej (na przy-
kładzie wyrazu szewc) tendencji. Chociaż temat fleksyjny tego 
wyrazu częściej przyjmuje formę „swetr-” (znika „e rucho-
me”), to jednak nadal – zgodnie z normą – w mianowniku 
jest sweter.
Przykłady:
Jan kupił nowy sweter.
Maria nie ma swetra.
Zbigniew nie lubi swetrów i dlatego nigdy nie widziałam go 
w swetrze.

Ciekawostka

Wyraz sweter pochodzi od angielskiego „sweater”. Słowo 
to stanowi przykład obcego wyrazu, który przystosował się do 
polskiego systemu odmiany z „e ruchomym” (sweter-swetra). 
Zjawisko to obserwujemy w wielu wyrazach rodzimych: pies 
– psa, kotek – kotka.

Barbara Ellwart

Uparty sweter

REKLAMA

Akwen Sp. z o.o.
80-855 Gdańsk
ul. Wały Piastowskie 24

tel. 58 308 44 00
fax 58 308 42 13
akwendruk@wp.pl
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Od października posiadamy już w sprzedaży NOWĄ ORDYNACJĘ WYBORCZĄ

Prawo wewnątrzzwiązkowe NSZZ „Solidarność”, zeszyt nr 10

Zmiany w ordynacji są zaznaczone wytłuszczonym drukiem.
Polecamy i zapraszamy do zakupu tej niezbędnej pozycji w każdej strukturze związkowej 
szczególnie w związku ze zbliżającymi się wyborami. 
Większość zmian dotyczy właśnie najbliższych wyborów. 
Cena to jedyne 6,00 zł za egzemplarz, powyżej 100 egz. 5,50 za egzemplarz. 
(ceny brutto). Zapraszamy.

19 października w Centrum 
Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych przy kościele Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa 
w Starogardzie Gdańskim na 
Łapiszewie zebrali się szachi-
ści, aby rywalizować w tur-
nieju o Puchar Przewodni-
czącego Zarządu Regionu 
Gdańskiego NSZZ ,,Solidar-
ność”

W zawodach wystąpiło 17 
zawodników z Gdańska, Tcze-
wa i Starogardu Gdańskiego.

Turniej  zainaugurował 
ksiądz Tomasz Krajna z tam-
tejszej parafii. Zawodnicy 
rywalizowali na dystansie 9-
-rundowym systemem szwaj-
carskim, po 15 minut na osobę. 
Zamknięcia turnieju z wręcze-
niem nagród ufundowanych 

Turniej szachowy w Starogardzie Gd.

przez NSZZ,,Solidarność” do-
konał proboszcz tutejszej ks. 
Józef Pick wraz z przedstawi-
cielem Regionu Gdańskiego 
NSZZ ,,Solidarność” Stefanem 
Gawrońskim.

Wśród zwycięzców znaleź-
li się: Marcin Krzywkowski, 
Krzysztof Jurkiewicz, Sławo-
mir Wilmanowicz oraz Jaro-
sław Ziemann.

Uczestnicy turnieju.
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Zarząd Regionu Gdańskiego  
NSZZ „Solidarność”
ul. Wały Piastowskie 24 
80-855 Gdańsk 
www.solidarnosc.gda.pl

 

Przewodniczący i sekretariat 
pok. 107, 308 43 52, 308 44 41 
301 88 54 fax: 308 44 18  
prezydium@solidarnosc.gda.pl 

Wiceprzewodniczący, pok. 111 
308 43 05 r.kuzimski@solidarnosc.gda.pl

Skarbnik pok. 118, 308 43 39 
s.gawronski@solidarnosc.gda.pl

Członkowie prezydium, pok. 107, 110  
308 43 69, 308 42 60

Dział Organizowania i Rozwoju,  
pok. 112, 105, 308-43-01,  
603 934 165, 301 04 44, 308 44 54  
dzial.kontaktow@solidarnosc.gda.pl 
j.szewczyk@solidarnosc.gda.pl

Kadry, pok. 127, 308-42-97

Księgowość i kasa, pok. 120, 122 
308 43 34, 308 43 35, 346 21 74 

Administracja budynku i rezerwa-
cja sali „Akwen”, pok.123, 
308-42,47, 308-42-50, 308-42-55 
administracja@solidarnosc.gda.pl

Dział Informacji i Promocji, pok. 114, 
301 71 21, 308 42 72  
magazyn@solidarnosc.gda.pl

Dział Szkoleń, pok. 117 
305 54 79, 308 42 76,  
dzial.szkolen@solidarnosc.gda.pl

Dział Prawny, pok. 106 
308 42 74, 308 44 69, 305 55 12,  
dzial.prawny@solidarnosc.gda.pl

Dział Programów Europejskich, 
pok. 129, 308 43 29  
j.lobodzinska@solidarnosc.gda.pl

Komisja Terenowa Emerytów  
i Rencistów, pok. 119a, 308 43 71 

Reg. Sekcja Emerytów i Rencistów, 
pok. 121, 308 42 70 
emeryci@solidarnosc.gda.pl

Komisja Rewizyjna ZR „S” pok. 124  
308 43 02  

Biuro Pracy, pok. 5,  
301 34 67, 308 43 47 
biuro.pracy@solidarnosc.gda.pl

Reg. Sekcja Służby Zdrowia,  
pok. 124, 308 43 93, fax: 308 43 93

Reg. Sekcja Oświaty i Wychowania, 
pok. 119 , 308 44 22, fax: 305 71 72 
oswiata@solidarnosc.gda.pl

Okręgowa Sekcja Kolejarzy 
Sekcja Regionalna Kolejarzy  
Gdynia, pl. Konstytucji 1/1 
tel./fax: 721 24 44

Zarząd Główny Związku Solidarności 
Kombatantów oddz. Gdańsk,  
pok. 10, 308 44 40

Maraton, pok. 126, 308 42 61  
fax: 346 30 34

Spółka z o.o. Akwen, pok. 18  
308 44 00, fax: 308 42 13

Ośrodek Nieinwazyjnej Diagnostyki 
Kardiologicznej, pok. 104, 301 06 22, 
308 44 50 fax: 346 28 08

Dla użytkowników sieci ORANGE:  
502 443 150 + wewn. 4 ostatnie cyfry 
numeru rozpoczynającego się na 308

Biura oddziałów ZR

Gdynia, ul. Śląska 52, 515 240 490 
tel./fax 620-61-82 gdynia@solidarnosc.gda.pl

Kartuzy, ul. Hallera 1, pok. 325a 
502 172 289, tel./fax 681 31 00 
Starogard Gd., ul. Paderewskiego 11 
502 172 281, tel./fax 562 22 20 
starogard@solidarnosc.gda.pl 
Tczew, ul. Podmurna 11 506 074 609, 
tel./fax 531-29-96 tczew@solidarnosc.gda.pl

Kościerzyna, ul. Długa 31  
502 172 282, tel./fax 686 44 26  
koscierzyna@solidarnosc.gda.pl
Puck, ul. Sambora 16  
502 172 289, 673-16-15 
Wejherowo, ul. Hallera 1A)1 
502 486 003, tel./fax 672 37 76
Pruszcz Gdański, ul. Polskich Kolejarzy 4 
502 172 286, tel./fax 683 30 11 
jaludwik@o2.pl
Chojnice, ul. 31 Stycznia 56 
502 172 285, tel./fax 52 39 72 001
Biuro Terenowe w Lęborku  
ul. Bolesława Krzywoustego 1, 
663 775 705, 59 862 16 69 
Malbork, plac Słowiański 4 
tel./fax 55 647 28 00, 516 059 047 
malbork@solidarnosc.gda.pl

Uwaga! przed każdym  
nr. telefonu dodajemy 58

Pomorskie WINNICE

CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE

Naukowcy twierdzą, 
że wraz z ocieple-
niem klimatu zmienia 

się charakter upraw rolnych. 
Hiszpania, Francja, Włochy 
czy Grecja przestaną być głów-
nymi producentami winogron. 
Uprawa winorośli przeniesie 
się na północ, m.in. do Polski, 
bowiem nasze ziemie znako-
micie się do tego nadają. To 
jednak przyszłość, lata 50. 
naszego wieku. Ciekawostką 
jest jednak fakt, że już dzisiaj, 
mimo sporych chłodów, pol-
skie winiarstwo staje się coraz 
bardziej powszechne i to nie 
tylko na Śląsku, w Zielonogór-
skiem czy na Podkarpaciu, ale 
również na Pomorzu. Okazuje 
się, że u nas są już dwie winni-
ce i powstają kolejne.

Pierwsza winnica, do której 
dotarłam, znajduje się w miej-
scowości Głobino, odległej 
o około 7 km od Słupska. Na-
zwano ją Anna de Croy. Proszę 
nazwy nie kojarzyć z Polką, 

Zdarza się, że odkrywamy interesujące miejsca tam, gdzie się ich nie spodziewamy. Kiedy 
usłyszałam, że na Pomorzu uprawia się winorośl i produkuje wina, to się zdziwiłam. Sły-
nęliśmy z dobrych wódek, piwa, nalewek, miodów, ale z wina? No, może w czasach śre-
dniowiecza produkowano je na potrzeby zakonów. Potem były tzw. wina pisane patykiem, 
m.in. słynna „Arizona” produkowana w Kwidzynie, a upowszechniona dzięki reportażowi 
ze wsi Zagórki w powiecie słupskim, albo te owocowe w bukłakach stojące w piwniczkach 
niejednego domu. Mówi się o nich, że są domowej roboty. Jednak nie o takie wina chodzi, 
tylko o te konkurujące z wytrawnymi trunkami na przykład rodem z Francji.

która wyszła za obcokrajowca 
tęskniącego za sielskim kra-
jobrazem pełnym winnych 
krzewów. Chociaż w pew-
nym sensie jest to prawda, 
bowiem Anna de Croy była 
pomorską księżniczką, córką 
księcia Bolesława XIII, ostat-
nią przedstawicielką dyna-
stii Gryfitów, żyjącą w latach 
1590-1660. Została żoną Er-
nesta, księcia Croy i Aarschot. 
Otóż Aarschot jest miejscowo-
ścią znajdującą się w dzisiejszej 
Belgii, a dokładnie w Brabancji 
Flamandzkiej, znanej z winiar-
stwa od czasów średniowiecza, 
a ostatnio z targów winnych.

Niestety, Anna bardzo szyb-
ko owdowiała, a że z rodziną 
męża nie łączyła jej zbytnia za-
żyłość, toteż wróciła na Pomo-
rze. Osiadła najpierw w Smoł-
dzinie, a następnie w Słupsku, 
gdzie notabene została pocho-
wana. Do dzisiaj w tamtejszym 
kościele św. Jacka znajduje się 
jej epitafium.

Pomysł nazwania winnicy jej 
imieniem tworzy nutkę tajemni-
czości, ale również fascynacji 
historią. Właściciel owej win-
nicy, przebywając swego czasu 
w Stanach Zjednoczonych, tak 
zafascynował się uprawą wino-
rośli, że po powrocie do kraju 
kupił gospodarstwo i założył 
niedużą winnicę. Najpierw eks-
perymentował na poniemieckich 
winoroślach otaczających go-
spodarstwo sąsiadów. A potem 
winogrona go wciągnęły. Od 
2008 r. wina czerwone Anny 
de Croy przyozdabiają niejed-
ne stoły i są ciekawsze od tych 
rodem z Francji, a w krajobraz 
Głobina wpisały się rządkiem 
stojące winne krzewy. Dla tu-
rystów atrakcją jest zwiedzanie 
winnicy oraz pomieszczeń pro-
dukcyjnych i leżakowni. Moż-
na poznać proces powstawania 
wina oraz zobaczyć urządzenia 
służące do jego wytwarzania.

Kolejna pomorska winni-
ca mieści się w Żabim Raju 

i trudno tam trafić. W internecie
widnieje jedynie informacja, że 
znajduje się w gminie Skarszewy, 
w siedlisku Więckowy. Nazwa 
trochę abstrakcyjna, niezwiąza-
na z winnicą. A jednak miejsce 
przepiękne. Jedzie się przez połu-
dniowe Skarszewy i wcale nie na 
Więckowy, tylko na Kleszczewo, 
ale jeszcze w Skarszewach skrę-
ca się drogą prowadzącą do lasu. 
Po pewnym czasie wyjeżdża się 
na ogromną polanę otoczoną 
iglastym lasem, ze stawem, nad 
którym wieczorową porą kumka-
ją żaby. To właśnie dlatego córka 
właścicieli winnicy stwierdziła, 
że to Żabi Raj.

Na owej polanie, na obsza-
rze 2 hektarów, powstała jedna 
z większych winnic w Polsce. 
Zdjęcia satelitarne pokazują 
równiutkie rządki krzaków. 
Rosną tam winogrona białe 
i czerwone, w sumie dwanaście 
rodzajów szczepów.

– Winnica powstała siedem 
lat temu, jest spełnieniem ma-
rzeń mojego męża – twierdzi 
Grażyna Zielińska. – Jeszcze 
nie produkujemy wina, bo to 
trudna sztuka, wymaga cierpli-
wości. Wino musi leżakować 
przynajmniej półtora roku, więc 
pierwsze trunki pojawią się 
dopiero wiosną. Na razie pra-
cujemy nad recepturą dla win 
białych i różowych. Czerwone 
wymagają dużo więcej prób. 
Wszystko robimy metodą tra-
dycyjną, np. ręcznie zbieramy 
grona, z zachowaniem szacun-
ku dla otaczającej nas przyrody. 
Stosujemy też odnawialne źró-
dła energii, przykładowo mamy 
solary do ciepłej wody.

W przyszłości, co oznacza 
sezon letni 2014 r., powstanie 
w tym miejscu gospodarstwo eno-
turystyczne, czyli takie, w którym 
turyści będą mogli nie tylko degu-
stować trunki, ale i uczestniczyć 
w imprezach o profilu winiarskim.
Na razie spacer wokół winnicy ro-
snącej w sosnowym lesie sprawia, 
że odnosimy wrażenie przeniesie-
nia się w inny świat.

W Pomorskiem mamy jesz-
cze winnice na Sytnej Górze 
koło Kartuz, a także w Par-
chowie za Sulęczynem oraz 
Pod Orzechem w Miradowie 
koło Zblewa.
Tekst i zdjęcie Maria Giedz

Żabi Raj.


